Procedury funkcjonowania Centrali oraz Filii
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu
od 4 maja 2021 r.
1. Przywrócony zostaje dla czytelników wolny dostęp do półek, przy
2.

3.
4.
5.
6.

zachowaniu zasad reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego.
Wprowadzone zostają limity osób korzystających z agend (1 osoba na 15 m2,
nie licząc bibliotekarzy):
1. Wypożyczalnia dla Dorosłych – 15 osób
2. Wypożyczalnia dla Dzieci – 4 osoby
3. Filia Nr 2 w Olkuszu – 3 osoby
4. Filia Nr 3 w Olkuszu – 4 osoby
5. Filia Nr 5 w Olkuszu – 4 osoby
6. Filia w Braciejówce – 4 osoby (uczniowie i pracownicy Szkoły
Podstawowej w Braciejówce korzystają z wolnego dostępu do półek.
Pozostali czytelnicy nadal wypożyczają książki przy drzwiach
zamkniętych)
7. Filia w Osieku – 1 osoba (uczniowie i pracownicy Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Osieku korzystają z wolnego dostępu do półek.
Pozostali czytelnicy nadal wypożyczają książki przy drzwiach
zamkniętych)
8. Filia w Żuradzie – 4 os.
Każda osoba wchodząca do Biblioteki ma obowiązek użycia płynu
dezynfekującego znajdującego się przy wejściu oraz przed każdą agendą.
Wchodząc do Biblioteki każda osoba ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (za
wyjątkiem dzieci do 4 roku).
W strefie wolnego dostępu do zbiorów wprowadzony jest obowiązek założenia
własnych rękawiczek ochronnych.
Czytelnicy i Użytkownicy Biblioteki mają obowiązek zachowania pomiędzy sobą i
pracownikami dystansu 2 metrów (nie dotyczy rodzin).
Przy ladzie bibliotecznej może znajdować się maksymalnie 1 osoba.

7.
8. Czytelnicy mogą również nadal zamawiać książki:
1. telefonicznie pod nr: 32 6430619, 32 7545612, 32 7545611, Filia Nr 2 w
Olkuszu – 32 645 01 20, Filia Nr 3 w Olkuszu - 32 754 77 55, Filia Nr 5 w
Olkuszu - 32 645 08 92, Filia PiMBP w Żuradzie - 32 641 25 22,
2. przez katalog zbiorów PiMBP w Olkuszu
3. e-mailowo: wypozyczalnia-dorosli@biblioteka.olkusz.pl, wypozyczalniadzieci@biblioteka.olkusz.pl, mediateka@biblioteka.olkusz.pl,
info@biblioteka.olkusz.pl,
4. adresów e-mali w filiach: filia-nr2@biblioteka.olkusz.pl,
filia-nr3@biblioteka.olkusz.pl, filia-nr5@biblioteka.olkusz.pl,
filia-braciejowka@biblioteka.olkusz.pl, filia-zurada@biblioteka.olkusz.pl,

5. na profilu FB Biblioteki
9. Zwrócone książki podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
10. Przywrócony zostaje zapis nowych czytelników oraz naliczanie opłat za
11.
12.
13.
14.

przetrzymane materiały biblioteczne.
Zamknięte pozostają dla użytkowników Czytelnia i Mediateka (stanowiska
komputerowe są niedostępne do odwołania).
Do odwołania wstrzymane zostają usługi ksero i wydruki.
Zawieszone do odwołania zostają zajęcia edukacyjne stacjonarne. Zajęcia
edukacyjne prowadzone są w formie on-line.
Niezmiennie zachęcamy czytelników do korzystania z zasobów online oraz
publikacji elektronicznych oferowanych przez Bibliotekę.

