Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2020
Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej
Z dnia 13 lipca 2020

Regulamin zajęć w Mosińskiej Bibliotece Publicznej w okresie epidemii wirusa SARs-coV-2 wydany na
podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej,
Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Zajęcia w miarę możliwości odbywają się na świeżym powietrzu, lub w pomieszczeniu
siedziby biblioteki, jeśli jest możliwe zapewnienie bezpiecznego odstępu 1,5 metra pomiędzy
uczestnikami zajęć.
2. Przed wejściem na teren przeprowadzania zajęć użytkownicy są zobowiązani wypełnić
jednorazowo kwestionariusz Oświadczenia z podaniem danych kontaktowych zgodnie z
wytycznymi GIS.
3. Uczestnikom zajęć przed ich rozpoczęciem jest mierzona temperatura ciała.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MBP jest udzielenie odpowiedzi
negatywnych podanych w Oświadczeniu oraz temperatura ciała nie przekraczająca 37,5
stopni Celsjusza.
5. Wypełnienie kwestionariusza oraz poddanie się pomiarowi temperatury jest dobrowolne,
jednakże odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
6. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować dłonie oraz zająć
miejsca wskazane przez organizatora, zgodnie z zasadami zachowania bezpiecznego dystansu
społecznego.
7. Na terenie biblioteki oraz w takcie trwania zajęć organizowanych przez bibliotekę na
zewnątrz obowiązuje zakaz przebywania osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej,
po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub w kwarantannie.
8. Osoba wykazująca niepokojące objawy chorobowe nie zostanie wpuszczona na teren
przeprowadzania zajęć. Jeśli objawy wystąpią w trakcie zajęć, osoba ta zostanie poproszona o
opuszczenie zajęć i udanie się transportem osobowym do miejsca zamieszkania. Prowadzący
zajęcia lub Dyrektor MBP powiadomi właściwą powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną. Uczestnik powinien stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i
poleceń. Uczestnik zajęć oczekuje na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe
czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni
zapewniającej odstęp od innych na minimum 2 m.
9. W przypadku realizacji zajęć wymagających użytkowania jakiegokolwiek sprzętu, po
zakończeniu zajęć używany sprzęt jest dezynfekowany.
10. Ilość uczestników jest ograniczona i zależna od rodzaju zajęć. Na wszystkie zajęcia obowiązują
wcześniejsze zapisy. Będzie stworzona również lista rezerwowa.
11. Uczestnik zajęć lub w przypadku osób niepełnoletnich, jego rodzic/opiekun prawny wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Oświadczenia-załącznik nr 2 do
ZARZĄDZENIA nr 6/2020 Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej z dnia 13 lipca 2020r.

