
 
 
Komunikat dyrektora Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie 
 
Mając na uwadze szczególne bezpieczeństwo pracowników i czytelników, po konsultacji               
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie, praca biblioteki zorganizowana 
zostaje w następujący sposób: 
- bibliotekarz mający kontakt z czytelnikiem ma założoną maseczkę, przyłbicę, rękawiczki, 
zaopatrzony jest w płyn dezynfekcyjny, 
- odległość między bibliotekarzem a czytelnikiem wynosi minimum 2 m, 
- w punkcie kontaktu ustawiona jest przesłona ochronna, 
- w bibliotece przebywa tylko 1 osoba (wyjątek dla rodzica z dzieckiem do lat 13), 
- kontakt z czytelnikiem ograniczony zostaje do niezbędnego minimum (przyjęcie i wydanie 
książek), 
- czytelnia pozostaje zamknięta (użytkownik nie korzysta z czasopism i komputerów), 
- brak dostępu do katalogu kartkowego, 
- brak wolnego dostępu do półek (książki podaje bibliotekarz), 
- czytelnik nie korzysta z pomieszczeń biblioteki poza wyznaczonym miejscem, 
- czytelnik ma założoną maseczkę, rękawiczki, dezynfekuje po wejściu do pomieszczenia ręce 
(płyn do dezynfekcji i jednorazowe rękawiczki w miarę możliwości zapewnia biblioteka), 
- po przyjęciu książek blat każdorazowo jest dezynfekowany, 
- przyjęte książki zostają odłożone do kartonów na okres 14 dni, zostaną włączone do 
księgozbioru po upływie tego terminu, 
- dezynfekcji podlegają klamki, klawiatury, telefony, włączniki światła, blaty i inne elementy 
często używane, 
- pomieszczenie jest regularnie wietrzone, 
- w widocznym miejscu umieszczono instrukcje dotyczące higieny, 
- skrócono godziny otwarcia dla czytelników,  
- wstrzymano rezerwacje i zamówienia, 
- wydłużono terminy zwrotu książek do października, 
- rekomendujemy czytelnikom dostęp do książek online, 
- pracownik udając się na przerwę, zachowuje zasady bezpieczeństwa dotyczące 
zdejmowania rękawiczek oraz mycia i dezynfekcji rąk, 
- pracownik wracający z przerwy nakłada nowe rękawiczki i nową maseczkę, 
- jeśli po otwarciu biblioteki wystąpią wątpliwości co do bezpieczeństwa pracy, biblioteka 
zostanie zamknięta, 
- w przypadku zauważenia objawów chorobowych u jakiegokolwiek pracownika, biblioteka 
zostanie zamknięta. 
Od 7 maja otwarte zostaną filie biblioteczne w Mikorzynie i Olszowie. Również tam 
wdrożono powyższe zasady.  
Ze względów bezpieczeństwa zamknięta do odwołania pozostaje Filia w SP ZOZ. 
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