Funkcjonowanie Biblioteki AMS w czasie epidemii COVID-19

Użytkownicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa:
- zasłonięcie ust i nosa (maseczka lub przyłbica),
- dezynfekcja rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych,
- zachowanie dystansu pomiędzy osobami, min. 1,5 m.

Czytelnie :
- obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do czytelń (lub założenie jednorazowych rękawiczek)
- użytkownik zobowiązany jest do okazania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub innego
dokumentu tożsamości

- zaleca się korzystanie z własnych laptopów i telefonów komórkowych przy wyszukiwaniu
i zamawianiu książek ; stanowiska komputerowe oddane do dyspozycji przez Bibliotekę podlegają
dezynfekcji
- zaleca się korzystanie z zasobów online
- zaleca się zamawianie skanów artykułów z czasopism drogą mailową
- zaleca się ograniczenie do koniecznego minimum czasu przebywania w pomieszczeniach
- zaleca się korzystanie tylko z wyznaczonych stanowisk pracy
- zaleca się korzystanie z własnych przyborów do pisania
- maksymalna liczba osób w Czytelniach : Czytelnia Książek : 4 osoby, Czytelnia Czasopism: 3 osoby,
Czytelnia Multimedialna i Informacji Naukowej : 2 osoby
- w przypadku zauważenia wyraźnych objawów choroby, jak uporczywy kaszel, katar, bibliotekarz może
prosić użytkownika o opuszczenia pomieszczenia Biblioteki

Wypożyczalnia :
- w pomieszczeniu wypożyczalni może przebywać maksymalnie po jednej osobie na punkt obsługi
(max. 3 osoby)
- pozostałe osoby oczekują w holu wypożyczalni przy zachowaniu zalecanej bezpiecznej odległości
(1,5 m.)
- oznacza się linie, wyznaczające strefy, które pomogą zapewnić bezpieczną odległość między
użytkownikami
- zaleca się ograniczenie do koniecznego minimum czasu przebywania w Wypożyczalni
- stanowiska obsługi zaopatrzone są w przesłony ochronne

- dla użytkowników i bibliotekarzy zapewniony jest stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego
- po przyjęciu książek od użytkownika blat, na którym leżały książki, jest każdorazowo dezynfekowany
- zwroty książek przyjęte od użytkowników poddane zostają 3-dniowej kwarantannie i po upływie tego
czasu mogą być ponownie udostępnione użytkownikom
- w przypadku zauważenia wyraźnych objawów choroby, jak uporczywy kaszel, katar, bibliotekarz może
prosić użytkownika o opuszczenia pomieszczenia Biblioteki

