
SPECJALNE ZASADY KORZYSTANIA
Z USŁUG BIBIoTEKI FILII

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSIilM

oD 5 PAŹDZIERNIKA 2020 RoKU

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i higienicznych warunków pracy
Czytelników i personelu Biblioteki w okresie stanu epidemii, prosimy o bezwzględne
przestrzeganie następuj ących zasad:

. stosowanie ogólrrych za|ęcęń służb sanitamych,
o przestrzeganie procedur określonych w zarządzeniu nr 1|212020 Rektora

z dnta 21 maja 20f0 r, oraz w Komunikacie nr l3lf020 Rektora z dnia 24 września
20f0 r.,

. zachowanie minimum 2 metrów dystansu społecznego,
o stosowanie własnych maseczęk ochronnych. lub przyłbic,
. dezynfekowanie rąk,
o stosowanie się do poleceń porządkowych bibliotekarzy,
o unikanie wizyt w Bibliotece podczas jakichkolwiek objawów zakaŻenia górnych dróg

oddechowych.

W trakcie kontaktu z księgozbiorem otaz powierzchniami uzytkowymi typu: stoliki' blaty,
klawiatury rekomenduj emy uzywanie własnych rękawiczek j ednorazowych "

W celu sprawnego funkcjonowania obsługi CzytelnikÓw obowiązuje następujący sposób
postępowania:

1. Pozostają dotychczasowe godziny udostępniania:
poniedziałek- piątek: 8.00 _ 18.00,
sobota (w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych): 8.00 - 14.00.

2' W Bibliotęce Filii moŻe przebvwać jednoczęśnie:
. Wypozycza|nia - 2 stanowiska obsługi Czytelnika _ 2 osoby, 2 stanowiska

komputerowe z dostępem do katalo 8u _ 2 osoby,
. hol przed wejściern do WypozyczaIni - 1 stanowisko - 1 osoba,
o Czfe|n ia-  6 miejscdopracy_6 osób,2 stanowiska komputęrowe-2 osoby,  1

stanowisko komputerowe z dostępem do cyfrowej wypozycza|ni międzybibliotecmej
ACADEMICA - I osoba.
W sytuacji zajęcia wszystkich wyznaczonych do użytku miejsc, kolejni Czytelnicy
oczekują na zwolnienie stanowiska'

3, Zamówienia na ksiązki do wypozyczęńnazewnątrzna|eŻy składaó na podstawie
katalogu elektronicznego udostępnianego na stronie: r'vww.biblioteka.unipt.pl
(za|<ładka: Katalog on.line) mailowo bądŹ telefonicznie na adres:
rvypozyczalniapt.€]lu.ik'edu.pl l44 73f 74 00 wew. 8f|8, Zamówienie moŻnarównięŻ
złoŻyć bezpośrednio u dyzun"rjącego bibliotekarza na podstawie katalogu lokalnego
dostępnego na wyznaczonyrn terminalu w Wypożyczalni.

4' Zamówienia na książki i czasopisma do Czyte|ni na|eŻy składać telefonicznie bądŹ, 
mailowo na adręs ozy]Le|niapt'(4)uik'ećlu.pl lub bezpośrednio u dyżurującego
bibliotekarza.



5. W zamówięniach nalęży podać: autora, tytuł i sygnaturę zamawianej publikacji oraz
imię, nazwisko oraz numer karty bibliotecznej Czytelnika.

6, Wszystkie zwrócone książki orazmatetiaĘ wykorzystane na miejscu
w Czytelni podlegają 5-dniowej kwarantannie i w tym czasie sąw7Ąączone z
udostępniania.

7 ' Zamówięnia do Wypożycza|ni Międzybibliotecznej na|eŻy składaó wytącznie za
pośrednictwem poczty ęlęktronicznej na adres :
międzybibIiotecznapt@u.ik.edtl.pl , ZwypoŻyczonych publikacji będzie moŻna
skorzystać wyłącznie w Czytelni. Publikacje w formie elektronicznej zostaną
przesłane na adres mailowy Czytelnika.

8' Do odwołania pozostają nieczynne dla Czytelników:
o strefa katalogów kartkowych,
o szafki osobistę Czvtelników.
o ksęro.

W trosce o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego personel Biblioteki przestrzega
następuj ących procedur:

1. Bibliotekarze mający kontakt z użytkownikami zobowiązani s4 do
noszen i a maseczek lub przytbic or az uzyw an ia j ednorazowych rękawiczek.

2, Dyzuruj ący bibłiotekarz przeprowadza dezynfekcj ę blatów,
klawiatur komputerowych i innych powierzchni użytkowych po wizycie Czytelnika'

3. Pomieszczęnia Wypożycza|ni i Czytelni sąnabteŻąco wietrzone'
4. B i b l i otek ar ze nadzoruj ą pr ze str ze gan i e o b o wi ązuj ą cy ch zas ad

bezpieczenstwa sanitarne go. W związku z powy Ższym maj ą prawo
odmówió obsługi Czytelnika nie stosującego się do obowiązujących
za|eceń,

5. Inne wtzyty niŻ w W ypozyczalni i Czytelni naleŻy ograniczyó do
niezbędnego minimum oraz umawiaó mailowo bądźte|efonicznie na
jeden z podanych adresów:
d:rrekto{.bibliotęki'pt@,u.ik.ędu.pl l 44 7 32 7 4 4I,
gromadzęn.ippt(g)ujk'edu.pl l44 732 74 00 wew, 8217 .

W widocznych miejscach w WypoŻyczalni i w Czytelni umieszczone są instrukcje w
zakre sie prawidłowe go sto sowania środków ochrony osobi stej .
1. Instrukcja noszenia maseczki.
3. Instrukcja noszenia rękawiczek.
4. Instrukcja mycia rąk.
5. Instrukcja dezynfekcji rąk.
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