I. A szabályzat célja
A Járványügyi szabályzat célja a járványveszély elhárítását szolgáló mindenkori érvényes
állami rendeletek betartásán túl az, hogy elősegítse a járvány csökkenését, illetve megszűnését,
ezáltal védje, illetve megóvja az egyének egészségét és életét.
II. A szabályzat hatálya
A szabályzat járványveszély esetén kiterjed a Fejér György Városi Könyvtár valamennyi
dolgozójára, olvasójára, látogatójára, hivatali ügyet intéző személyre, küldeménykézbesítőre,
illetve karbantartóra.
III. A könyvtár épületében tartózkodás szabályai
Amennyiben az adott időszakban érvényes rendelet nem tiltja meg a könyvtárak látogatását, de
előírja egészségügyi célzatú maszk viselését, a könyvtárépületbe belépők kötelesek orrukat,
szájukat eltakaró maszkot viselni, ami lehet textilből is.
Az épületbe belépőknek kesztyűt kell viselni, vagy használni a számukra kihelyezett
kézfertőtlenítő szert.
A járvány terjedésének csökkentése, illetve megakadályozása érdekében az épületben az
esetlegesen érvényben levő létszámot szabályozó rendelet értelmében a Könyvtár is
korlátozhatja az épületben tartózkodók számát.
A Könyvtár járványveszély idején csökkentheti az épületben tartózkodás időtartamát. Eszerint
az olvasók maximum 20 percet tartózkodhatnak a könyvtár épületében, kizárólag – a létszámot
mérő – számozott könyvtári őrjeggyel léphetnek be a kölcsönzőtérbe. A könyvek kiválasztására
15 perc áll rendelkezésre, a többi adminisztrációs idő.
Az épületben tartózkodók, vagy az épületen kívül esetlegesen feltorlódók kötelesek 2 méteres
védőtávolságot tartani egymástól.
IV. Könyvtári szolgáltatások köre járványveszély idején
Egészségügyi veszélyhelyzet idején
beszüntethetők, illetve korlátozhatók.
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– Amennyiben a jogszabályok nem adnak lehetőséget épületen belül és kívül személyes
jelenlétű szolgáltatásra, a könyvtári szolgáltatások elektronikus úton történnek:
telefonos, e-mailes tájékoztatás, irodalomkutatás, tartalomszolgáltatás, szkennelés, az
információk elektronikus úton továbbítása.
– Amennyiben az érvényes rendeletek szerint nem lehet belépni a könyvtárépületbe, de
a jogszabály lehetőséget nyújt épületen kívüli személyes szolgáltatásra, a Könyvtár
KÖNYVTÁRABLAK szolgáltatást nyújt: Kérőlapon, e-mailen és telefonon
igényelhetők könyvek, könyvtárközi kölcsönzésben igényelt könyvek is, melyeket
előre egyeztetett időpontban vehetnek át a beiratkozott olvasók. Emellett az
elektronikus szolgáltatások is elérhetők.
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– Amennyiben a szolgáltatások bár korlátozva vannak, de a jogszabályok lehetőséget
adnak az épületben tartózkodásra, a könyvtárhasználók számára a szolgáltatások közül
a
kölcsönzés,
visszahozatal,
tájékoztatás,
fénymásolás,
szkennelés,
irodalomkutatás, könyvtárközi kölcsönzés vehetők igénybe, az olvasóterem,
folyóiratolvasó, informatikai részleg nem.
IV. A könyvtári szolgáltatások módja járványveszély idején
A Könyvtár vezetője a fenntartóval folytatott egyeztetés alapján csökkentheti a könyvtári
nyitvatartást.
Amennyiben lehetőség van az olvasók és látogatók épületbe lépésére, a beiratkozási,
visszahozatali, kölcsönzési adminisztráció plexifalon át, illetve épületbe nem léphetés esetén a
KÖNYVTÁRABLAK szolgáltatás igénybevételével az ablakon, fizetős szolgáltatás
igénybevételével az ajtón keresztül történik.
A Könyvtár munkatársai is maszkot viselnek, kesztyűt húznak vagy rendszeres időközönként
fertőtlenítik kezüket; a plexifal elhagyását igénylő helyzetekben betartják a kötelező
védőtávolságot.
A visszahozott könyvtári dokumentumok, amennyiben ez indokolt, 1 hétre karanténba
kerülnek, csak ezután lesznek újra kölcsönözhetők.
A kölcsönzésre, illetve létszámmérésre használt könyvtári őrjegyeket a könyvtári dolgozók
kötelesek minden használati alkalom után fertőtleníteni. Ugyancsak a könyvtárba belépők által
többször megérintett felületeket, mint például a kilincsek.
A mosdóhasználat a járvány miatt beszüntethető, illetve korlátozható.
V. Szankciók
A szabályzatot be nem tartók, illetve megszegők nem vehetik igénybe a könyvtári
szolgáltatásokat, épületben tartózkodás esetén a Könyvtár dolgozóinak felszólítására távozniuk
kell.
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Megismerési nyilatkozat
A Járványügyi szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.
Név

Beosztás

Dátum

Aláírás
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