
 

ANEKS Nr 4 
 

z dnia 28 lutego 2022 r.  

 

do Zarządzenia Nr 9/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 21 sierpnia 2020 r.  

 

w sprawie: aktualizacji Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania 

Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. 

Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki oraz Instrukcji 

obsługi wypożyczeń w systemie SowaSQL dla pracowników filii i oddziałów 

bibliotecznych 

 

 

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, nadanego uchwałą Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy Nr XXXII/714/2004 z dnia 1 lipca 2004 roku (z późniejszymi zmianami), 

wprowadza się następujące zmiany do Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad 

funkcjonowania Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-

Południe m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki, 

stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana 

Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nr 9/2020 z dnia 21.08.2020 r. 

 

§ 1 

§ 3 powyższej Procedury otrzymuje nowe brzmienie: 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego  

i środków higieny dla użytkowników Biblioteki 

 

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w każdej placówce 

bibliotecznej. 

2. Każdy czytelnik podczas pobytu w bibliotece ma obowiązek noszenia maski ochronnej 

lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

3. Każdy czytelnik przed przystąpieniem do przeglądania zbiorów bibliotecznych ma ob-

owiązek zdezynfekowania dłoni. Zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych. 

4. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby. 

5. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. 

6. Przywraca się możliwość korzystania z kącików dla dzieci i wyznaczonych stref dostępnych 

dla użytkowników. 

7. Przywraca się możliwość korzystania z usług ksero.  

8. Możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych i wykonywania wydruków jest 

ustalana indywidualnie w każdej placówce bibliotecznej. O udostępnieniu użytkownikowi 

stanowiska komputerowego decyduje kierownik biblioteki. Stanowiska komputerowe są 

każdorazowo dezynfekowane przez pracownika biblioteki po zakończeniu pracy 

użytkownika. 



9. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, 

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często 

używanych. 

 

§ 2 

§ 5 pkt. 6 powyższej Procedury otrzymuje nowe brzmienie: 

6. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się na zewnątrz do domu. Przywraca się możli-

wość korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. Przywraca się korzystanie ze zbio-

rów bibliotecznych na miejscu w Czytelni Naukowej Nr V. 

 

 

§ 3 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 28 lutego 2022 roku 


