DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
W GMINIE SPYTKOWICE
PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA
OD 5 MAJA 2020 R. DO ODWOŁANIA
Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo czytelników i ich rodzin oraz pracowników
bibliotek, w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym
z koronawirusem, działając zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania
bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, ogłoszonymi przez
Bibliotekę Narodową oraz Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS
w dn. 28 kwietnia 2020 r., podjęto decyzję o ograniczonym od 5 maja 2020
r. do odwołania, wznowieniu działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Spytkowicach wraz z jej Filiami w Bachowicach
i w Ryczowie. W związku z powyższym informujemy Czytelników
o nowych zasadach funkcjonowania bibliotek.
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK.
1. Zmienione dni i godziny otwarcia:
GBP w Spytkowicach: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00 – 16.00
Filii w Bachowicach: poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 9.00 – 16.00
Filia w Ryczowie: poniedziałek, wtorek, piątek, w godz. 9.00 – 16.00
2. Ograniczenia w ilości użytkowników jednocześnie znajdujących się
w budynku lub w lokalu filii, przy zachowaniu bezpiecznej odległości:
 GBP – 2 osoby w wypożyczalni dla dorosłych oraz 2 osoby
w Oddziale dla Dzieci,
 Filia w Bachowicach – 1 osoba w lokalu + 2 osoby w korytarzu
 Filia w Ryczowie – 1 osoba w lokalu.
Ograniczenie nie dotyczy rodzica z dzieckiem.
3. Wejście do placówek wyłącznie w maseczkach lub z zakrytą twarzą,
po dezynfekcji rąk, wskazane rękawiczki jednorazowe.
4. Przerwa dezynfekcyjna w godz. 12.30-12.45.
5. Podczas wizyty wymagany odstęp 1,5 – 2 m między osobami.
6. Czytelnia i stanowiska internetowe nieczynne do odwołania.
7. Wstrzymane przyjmowanie darów książkowych do bibliotek.

WYPOŻYCZANIE I ZWROT ZBIORÓW.
Udostępnianie materiałów na zewnątrz w GBP i Filiach:
1. Przy stanowisku wypożyczania mogą znajdować się 1 lub 2 osoby,
przy zachowaniu bezpiecznej odległości.
2. Obowiązuje brak wolnego dostępu do zbiorów – książki podaje
bibliotekarz.
3. Wskazane jest wcześniejsze zamówienie książek poprzez:
 System biblioteczny: https://spytkowice-gbp.sowa.pl/sowacgi.php
 E-mail: gbpspytkowice@gmail.com
 Telefonicznie: GBP – 33 8791717, Filia w Bachowicach – 33 8790139,
Filia w Ryczowie - 33 8790694
4. Zgłoszone wcześniej zamówienia będą gotowe do odbioru od dnia
następnego, przez kolejne 3 dni.
5. Kompletowanie zamówień uwarunkowane będzie dostępnością
książek poddanych kwarantannie. Powyższe nie dotyczy rezerwacji
systemowych dla zbiorów dostępnych w bibliotekach.
6. Zwrócone materiały biblioteczne zostają poddane dwutygodniowej
kwarantannie, ze względu na bezpieczeństwo czytelników i ich
rodzin.
7. Przy stanowisku zwrotów pobierane są ewentualne opłaty
za upomnienia pocztowe.
O terminie ponownego otwarcia czytelni Bibliotek będziemy informować
na bieżąco na stronie i profilu facebook biblioteki.
Przypominamy, iż Biblioteka świadczy też usługi on-line.
Czytelników posiadających kody zachęcamy do korzystania ze zdalnego
dostępu do IbukLibra. Czytelnicy, którzy pragną otrzymać kod dostępu
do IbukLibra prosimy o kontakt osobisty, mailowy lub poprzez profil
Biblioteki na portalu Facebook.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 9001600.
Z poważaniem,
Alicja Kolasa
Dyrektor GBP w Spytkowicach

