
Zarządzenie nr 3/2021 

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

 

w sprawie otwarcia Biblioteki Publicznej w Pasłęku oraz zmiany Załącznika nr 2 do 

Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 23 października 2020 r. 

 

Na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. 2020 r., poz. 2316), §10 pkt 22, Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

dla bibliotek, Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 

wydawanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, Rekomendacji Biblioteki Narodowej 

oraz Statutu Biblioteki Publicznej w Pasłęku z dnia 1 lutego 2002 r. § 9  pkt. 1 Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Pasłęku zarządza: 

 

§ 1 

Otwarcie Biblioteki Publicznej w Pasłęku oraz Filii w Zielonce Pasłęckiej z wolnym dostępem do 

księgozbioru dla czytelników zgodnie z zasadami obowiązującymi dla strefy żółtej z Zarządzenia nr 

18/2020 z dnia 23 października 2020 r. oraz procedurami bezpieczeństwa określonymi w 

Załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 23 października 2020 r. 

§ 2 

Z dniem 8 lutego 2021 roku wprowadza się zmienione „Zasady korzystania z usług biblioteki 

Publicznej w Pasłęku od dnia 8 lutego 2021 r. dla czytelników w tzw. strefie żółtej”  Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 23 października 2020 r. stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. 
 

 

Zasady korzystania z usług biblioteki Publicznej w Pasłęku od dnia 8 lutego 2021 r. dla czytelników w 
tzw. strefie żółtej 

 

Biblioteka Publiczna w Pasłęku 
Godziny otwarcia dla czytelników: 

a) Poniedziałek,  9:00 – 17:00 
9:00 – 13:00 – przyjmowanie zwrotów i wypożyczenia 

12:30 – 13:00 – przerwa techniczna 

13:00 – 17:00 – przyjmowanie zwrotów i wypożyczenia 

b) Wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00 w następujących godzinach: 
8:00 – 11:30 – przyjmowanie zwrotów i wypożyczenia 

11:30 – 12:00 – przerwa techniczna 

12:00 – 16:00 – przyjmowanie zwrotów i wypożyczenia 

c) Środa: 8:00 – 15:00 
8:00 – 11:30 – przyjmowanie zwrotów i wypożyczenia 

11:30 – 12:00 – przerwa techniczna 

12:00 – 16:00 – przyjmowanie zwrotów i wypożyczenia 

d) Sobota 8:00 – 13:00 
Nieczynne 

 

1. Przywraca się dostęp do Czytelni i stanowisk komputerowych w obowiązujących aktualnie 

godzinach otwarcia Biblioteki oraz w nowym reżimie sanitarnym. 

2. We wnętrzach biblioteki może przebywać: 

a) Wypożyczalnia dla Dorosłych - maksymalnie 5 czytelników: 1 osoba w punkcie zwrotów i 

odbioru, 4 osoby korzystające z wolnego dostępu. Obowiązuje stosowanie się do poleceń 

dyżurującego bibliotekarza oraz zachowanie 1,5 metrowego dystansu pomiędzy osobami 

znajdującymi się w Wypożyczalni . 
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b) Czytelnia dla Dorosłych – maksymalnie 5 czytelników. Obowiązuje stosowanie się do 

poleceń dyżurującego bibliotekarza oraz zachowanie 1,5 metrowego dystansu pomiędzy 

osobami znajdującymi się w Wypożyczalni . 

I. czas korzystania ze stanowisk komputerowych przez 1 osobę nie może przekraczać 60 

minut. Po upływie tego czasu Czytelnik musi opuścić stanowisko. 

II. Czas przebywania Czytelnika w Czytelni ograniczany jest do 6o minut. Po upływie tego 

czasu Czytelnik musi opuścić Czytelnię. W wypadku większej ilości osób korzystających z 

Czytelni decyzję o skróceniu czasu przebywania w Czytelni podejmuje pracujący tam 

Bibliotekarz. Po upuszczeniu Czytelni przez Czytelników należy dokonać wietrzenia oraz 

dezynfekcji miejsc w których przebywali Czytelnicy. 

c) Oddział dla Dzieci – maksymalnie 5 czytelników. 2 osoby na stanowiskach komputerowych, 

3 osoby korzystające z wolnego dostępu do księgozbioru. Obowiązuje stosowanie się do 

poleceń dyżurującego bibliotekarza oraz zachowanie 1,5 metrowego dystansu pomiędzy 

osobami znajdującymi się w Wypożyczalni . 

3. Czas korzystania ze stanowisk komputerowych na Oddziale dla Dzieci przez 1 osobę nie może 

przekraczać 60 minut. Po upływie tego czasu Czytelnik musi opuścić stanowisko w celu 

umożliwienia dezynfekcji danego stanowiska. 

d) Filia w Zielonce Pasłęckiej – maksymalnie 3 czytelników: możliwość korzystania z 1 

stanowiska komputerowego, 1 osoba w pkt obsługi, 1 osoba z wolnym dostępem do 

księgozbioru. Obowiązuje stosowanie się do poleceń dyżurującego bibliotekarza oraz 

zachowanie 1,5 metrowego dystansu pomiędzy osobami znajdującymi się w Wypożyczalni . 

4. Czas korzystania ze stanowiska komputerowego przez 1 osobę w Filii w Zielonce Pasłęckiej nie 

może przekraczać 60 minut. Po upływie tego czasu Czytelnik musi opuścić stanowisko w celu 

umożliwienia dezynfekcji danego stanowiska. 

5. Obowiązuje reżim sanitarny: należy mieć założoną prawidłowo maseczkę, obowiązuje 

dezynfekcja rąk. Stanowiska dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu do poszczególnych 

Oddziałów. 

6. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, osoba może zostać poproszona o opuszczenie obiektu. 

7. Przypominamy również o ogólnie obowiązujących przepisach GIS związanych z 

bezpieczeństwem epidemicznym, w tym o zachowaniu odpowiednich odległości. 

8. Przyjmowanie – zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych. 
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a) Zwracane książki pokazujemy pojedynczo bibliotekarzowi. Odnotowuje on fakt zwrotu w 

systemie bibliotecznym. Następnie książkę umieszczamy w wystawionym 

kartonie/skrzynce/torbie znajdującej się przy stanowisku. Książki zwracane trafiają na 3-y 

dniową kwarantannę i w tym okresie będą wyłączone z wypożyczeń. Taka informacja o 

kwarantannie danej książki będzie widnieć w internetowym katalogu. 

b) W momencie wejścia do danego Oddziału należy obowiązkowo zdezynfekować ręce / 

rękawiczki. 

9. Wypożyczanie 

a) Dozwolony jest wolny dostęp do księgozbioru w Bibliotece Publicznej w Pasłęku oraz w Filii 

w Zielonce Pasłęckiej. 

b) Zalecamy dokonywanie wcześniejszej rezerwacji książek na stronie internetowej z 

katalogiem książek znajdujących się w Bibliotece Publicznej w Pasłęku: 

www.szukamksiazki.pl . Należy się zarejestrować/zalogować korzystając z karty 

bibliotecznej. Następnie wybrać na liście bibliotek Bibliotekę Publiczną w Pasłęku. 

Dokonana wcześniej rezerwacja lub umówienie się telefoniczne na wizytę (odbiór) znacznie 

przyspieszą cały proces oraz skrócą czas przebywania w Bibliotece. 

c) Link do katalogów Biblioteki znajduje się również na stronie głównej Biblioteki: 

www.bppaslek.pl 

d) Książki można rezerwować telefonicznie lub internetowo  z jednodniowym wyprzedzeniem. 

e) Należy wziąć pod uwagę iż część pozycji może być niedostępnych z uwagi na konieczność 

poddania ich kwarantannie. 

10. Ksero i drukowanie. Usługi płatne wykonywane w Czytelni dla Dorosłych i w Filii w Zielonce 

Pasłęckiej zostają otwarte. 

Filia Biblioteki Publicznej w Pasłęku w Zielonce Pasłęckiej 
Godziny otwarcia dla czytelników: 

Poniedziałek: 10:00 – 17:00, z przerwami technicznymi w godzinach 13:00-13:30 

Środa: 8:30 – 15:00 z przerwą techniczną w godzinach 11:00-11:30 

Piątek: 8:30 – 15:00 z przerwą techniczną w godzinach 11:00-11:30 

 

W celu dostosowania bezpiecznej pory odbioru lub zwrotu książek zaleca się telefoniczne 

umówienie z bibliotekarzem: 55 248 74 74. 

 

 

http://www.szukamksiazki.pl/
http://www.bppaslek.pl/

