Zasady panujące w filiach Biblioteki Sopockiej
od 2 sierpnia do odwołania:
1.
Używaj maseczki ochronnej i w miarę możliwości rękawiczek. Dezynfekuj ręce przed
wejściem do biblioteki. Ze względów bezpieczeństwa osoby bez ww. środków bezpieczeństwa
nie będą wpuszczane do biblioteki.
2.
W każdej placówce może znajdować się określona liczba osób (1 osoba na 10m2) jednak
nie więcej niż 15 osób. Przed wejściem do biblioteki zamieszczona zostanie informacja o limicie osób:
·
Sopoteka – 15 osób
·
Broadway – 8 osób
·
Koc i Książka – 15 osób
·
Miniteka – 15 osoby
·
Filia 8 – 7 osoby
·
Filia 6 – 10 osób
·
Filia 2 – 7 osoby
3.
Zwróć uwagę na taśmy wyznaczające miejsca, w których możesz się poruszać oraz zachowaj bezpieczną odległość (ok. 1,5 m) od innych osób.
4.
Ogranicz czas spędzony w Bibliotece do niezbędnego minimum.
5.
Czasopisma (tygodniki, miesięczniki) będą wypożyczane Czytelnikom do domu na
okres jednego miesiąca z możliwością jednorazowej prolongaty, łącznie z bieżącymi numerami oraz będą dostępne na miejscu w filiach Biblioteki.
6.
Rezygnujemy ze sprzedaży kawy.
7.
Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu
wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w ochronne maski.
8.
Wciąż zachęcamy do planowania swoich wypożyczeń zamawiając je: telefonicznie,
mailowo lub przez konto czytelnika online:
·Sopoteka tel. (58) 551 27 06, sopoteka@mbp.sopot.pl (także przez FB Sopoteki (https://www.facebook.com/SopotekaPL)
·Koc i Książka tel. (58) 551 51 12, filia5@mbp.sopot.pl
·Broadway tel. (58) 551 98 40, filia7@mbp.sopot.pl
·Miniteka tel. (58) 551-12-87 w. 23 wypozyczalnia@mbp.sopot.pl
·Filia 8 tel. (58) 550 66 74, filia8@mbp.sopot.pl
·Filia 6 tel. (58) 551 48 81, filia6@mbp.sopot.pl
·Filia 2 tel. (58) 551 88 77, filia2@mbp.sopot.pl
9.
Kody do Legimi są dostępne w każdej filii w godzinach ich pracy. By uzyskać kod należy okazać Kartę Czytelnika.
Wydawanie kodów do Legimi odbywa się po okazaniu Karty Czytelnika w godzinach otwarcia filii w każdej agendzie.
10.
Do odwołania zmienione zostają godziny udostępniania zbiorów:
Sopoteka: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00
Pozostałe filie: poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 12:00 - 19:00
środy w godzinach 10:00 - 15:00
piątki w godzinach 8:00 - 15:00
11.
Dla czytelników udostępniamy możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego z zachowaniem poniższych zasad:
•
obowiązuje posiadanie maseczki ochronnej przez cały czas pobytu w Bibliotece oraz
dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z komputera,
•
należy zachować półtorametrowy odstęp od innych użytkowników,

czas na korzystanie z komputera ograniczony jest do jednej godziny z możliwością
przedłużenia o kolejną godzinę w przypadkach dostępności komputerów i z zachowaniem limitów osobowych,
•
korzystanie ze sprzętu komputerowego zakończone zostanie 15 minut przed rozpoczęciem planowanego wydarzenia w filii i wznowione 15 minut po jego zakończeniu,
•
pozostałe zasady dotyczące korzystania ze sprzętu komputerowego są zawarte w Regulaminie korzystania z materiałów i usług MBP.
12.
Korzystanie z czytelni jest dozwolone do 15 minut przed każdym rozpoczęciem zaplanowanego w filii wydarzenia i wznowione 15 minut po jego zakończeniu.
•

