
Zarządzenie Nr 3/2020 

Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach  

z dnia 04 maja 2020r.  

w sprawie zasad wznowienia funkcjonowania Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej  

w Suwałkach w związku z odwołaniem ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii 

Covid -19  

  

Na podstawie § 9 ust.2 Statutu Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zarządzam 

co następuje: 

§1. 

1.  W związku z odwołaniem z dniem 2 maja 2020 r. przez Radę Ministrów ograniczeń wynikających  

z §8 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Poz. 

697) Biblioteka  Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wznawia funkcjonowanie od 5 maja 

2020 roku.  

2.  Ustala się następujące godziny otwarcia Biblioteki oraz filii:    

Biblioteka główna (E. Plater 33A)- wtorek - piątek  9.00-17.00, sobota 9.00-15.00,  

Filia Nr 1 (Szpitalna 60) - wtorek - piątek  9.00-17.00, sobota zamknięte, 

Filia Nr 2 (Klonowa 41) -  wtorek - piątek  9.00-17.00, sobota zamknięte do odwołania, 

Filia Nr 3 (Północna 26) - wtorek - piątek  9.00-17.00, sobota zamknięte do odwołania, 

Midicentrum (Witosa 4A) - zamknięte do odwołania. 

§2. 

1. Ogranicza się funkcjonowanie Biblioteki wyłącznie do wypożyczania i zwrotu książek, 

audiobooków, filmów i czasopism.. 

2. Wprowadza się możliwość wypożyczania czasopism bieżących (oprócz dzienników) – do 2 

egzemplarzy na tydzień. 

3. Z dniem 11 maja 2020 r. uruchamia się zdalną możliwość rezerwowania książek. Książki 

zarezerwowane należy odebrać w ciągu 2 dni. Po tym terminie rezerwacja będzie anulowana. 

4. Do odwołania zawiesza się : 

a)  możliwość organizacji spotkań autorskich, imprez, warsztatów, zajęć dla dzieci w Midicentrum, 

Pracowni "Smykałka" oraz w Filiach bibliotecznych, korzystania ze zbiorów na miejscu w Czytelni. 

b) wypożyczenia między biblioteczne.  

5. Dopuszcza się świadczenie usługi skanowania materiałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki – 

zamówienia przyjmowane będą mailowo lub telefonicznie oraz xero po uprzednim uzgodnieniu. 



6. Usługa „Książka na telefon” będzie realizowana po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  

z zachowaniem wszelkich środków sanitarnej ochrony ze strony bibliotekarza i czytelnika. 

§3. 

1.  W bibliotece, w wyznaczonym miejscu/dziale, może przebywać tylko jeden czytelnik w maseczce 

lub innym zabezpieczeniu osłaniającym usta i nos . Pozostałe osoby powinny czekać na zewnątrz 

budynku biblioteki w odległości co najmniej 2 m od siebie. Do budynku może wejść ograniczona liczb 

osób tj., w budynku biblioteki przy ul. E.Plater 33A do 5 osób, w Filiach po jednej osobie. 

2. Każdą osobę obsługuje dwóch pracowników biblioteki. Jeden bibliotekarz przyjmuje książki od 

czytelnika, drugi natomiast wyłącznie wypożycza. Pracownicy i bibliotekarze wykonują prace przy 

odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego , zaopatrzeni 

w rękawiczki jednorazowe, maseczki lub przyłbice, oddzieleni od czytelnika osłoną wykonaną z pleksi.  

3.  Zakazuje się bezpośredniego dostępu osób innych niż bibliotekarze do półek z zasobami 

bibliotecznymi. Książki mogą być podawane/udostępniane wyłącznie przez bibliotekarza (tego,  

który zajmuje się jedynie wypożyczaniem książek, a nie zwrotami), z zachowaniem wszelkich  

środków bezpieczeństwa sanitarnego. 

4. Zwracane publikacje czytelnik przekazuje wyznaczonemu bibliotekarzowi, który zdejmuje je  

z konta czytelników. Następnie, bibliotekarz który przyjął książki zapisuje je na specjalne konto 

"kwarantanna", aby nie były widoczne w katalogu on-line i odnosi je do miejsca "kwarantanny".  

 5. Kwarantanna każdej książki/płyty/czasopisma trwa min. 10 dni, po tym czasie publikacje zostaną 

włączone do księgozbioru i będą dostępne w katalogu on-line.  

6.Wydziela się miejsce przechowywania zwracanych zbiorów zabezpieczone i odpowiednio 

oznaczone. Książki składane są do kartonów z znaczeniem terminu ich przyjęcia. 

7.Sanitariaty nie będą dostępne dla osób innych niż pracownicy biblioteki. 

§4. 

1.Czytnik książek przyjmowanych należy dezynfekować. Nie wolno go spryskiwać płynem 

dezynfekującym! Czytnik należy przetrzeć zwilżonym ręcznikiem papierowym kilka razy dziennie. 

Dotyczy to także blatu, klawiatury i myszki komputera oraz rękawiczek pracownika przyjmującego 

książki. Zakazuje się dezynfekowani zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi  

na detergentach i alkoholu.  

2. Należy umieścić w widocznym miejscu informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa  

sanitarnego przez czytelników oraz przerwach (co 2 godz. po 10 min) w celu zdezynfekowania 

pomieszczenia, w którym przebywają użytkownicy biblioteki (drzwi, klamek, pleksi i podłogi).  

3. W ciągu dnia należy często wietrzyć wszystkie pomieszczenia biblioteki. 

4. Po zakończeniu wypożyczeń należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji całości pomieszczeń, sprzętu 

i używanych przedmiotów. 



§5. 

 1. Ustala się następujące wytyczne dla pracowników: biblioteki: 

- przed rozpoczęciem pracy, tuż po wejściu do budynku obowiązkowo należy umyć ręce wodą  

z mydłem. 

-  nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania 

obowiązków. 

- zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 

metry). 

- regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy 

umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

- podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

- starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

- dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka 

telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. 

- regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 

użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

- unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość. 

       - spotkania z osobami/interesantami nie będącymi pracownikami biblioteki możliwe tylko na   

         parterze budynku przy ul. E. Plater 33A. 

 

§6. 

 Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia  wznowienia 

funkcjonowania Biblioteki  Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach  i udostępnienia dla 

czytelników  do odwołania. 

 


