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Od 28 listopada można udostępniać zbiory.
Rekomendacje Biblioteki Narodowej
Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020
r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku
prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na
udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w
pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała
jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z
wyłączeniem bibliotekarzy.
Biblioteka Narodowa przypomina, że ww. rozporządzenie nie oznacza nakazu
rozpoczęcia udostępniania. Decyzję o dacie i warunkach otwarcia wypożyczalni i
czytelni podejmuje dyrektor biblioteki. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod
uwagę warunki lokalowe, czas przebywania osób w czytelniach oraz lokalną
sytuację epidemiczną (w gminie, powiecie i województwie). Ważne jest również by
podjęte środki profilaktyczne zapewniły bezpieczeństwo zarówno wszystkich
pracowników biblioteki, jak i czytelników.
W miejscowościach, w których utrzymuje się wysoka liczba zakażeń oraz w
bibliotekach, w których warunki lokalowe nie pozwalają na utrzymanie dystansu
społecznego zaleca się udostępnianie na zewnątrz.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim w oparciu o rekomendacje BN
informuje , że:
Otwiera Dział Udostępniania dla od 30.11.2020 roku
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 prowadzony
będzie dyżur do obsługi czytelników.
Z powodu skomplikowanej sytuacji i zagrożenia epidemiologicznego dla
bezpieczeństwa pracowników i czytelników prosimy o przestrzegane
poniższych zasad
Odwiedziny w bibliotece wyłącznie w maseczkach i rękawiczkach
Obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki ( niezależnie od
tego , czy mamy założone rękawiczki czy nie).
Jednorazowo może być obsługiwana tylko jedna osoba , przy wyznaczonym
punkcie do oddawania i wypożyczania książek. Podczas oczekiwania w
kolejce obowiązuje zasada zachowania 2m odległości .
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Osoby do 13 roku życia , mogą korzystać z Biblioteki wyłącznie w
towarzystwie rodzica lub dorosłego opiekuna.
Mile widziane w celu zminimalizowania czasu oczekiwania na ksiązki jest
zamawianie książek przez Internet , adres email: biblioteka@pbpopolelub.pl
lub telefonicznie : 81 827-20-61
W razie podejrzenia lub ujawnienia , że osoba korzystająca z Biblioteki
podlega kwarantannie , powiadamiamy odpowiednie służby Policję i
Sanepid.
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