
KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWARCIA  

BIBLIOTEKI JAROCIN ORAZ JEJ FILII 

 

Drodzy czytelnicy i użytkownicy, po ponad półtoramiesięcznej przerwie otwieramy nasze biblioteki 

dla Was! 

Zgodnie z rozporządzeniem premiera z dnia 29 kwietnia 2020 i wytycznymi wydanymi przez 

Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz komunikatem Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierując się troską i bezpieczeństwem pracowników i osób 

korzystających z biblioteki, wznowienie działalności będzie podlegało zachowaniu obostrzeń i zasad 

postępowania w czasie pandemii. Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami funkcjonowania 

naszych placówek: 

 Otwarcie bibliotek nastąpi w dniu 6 maja 2020 r. 

 Biblioteka Główna i „Kamienica Kultury” będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 

9.00 – 17.00. 

 Pozostałe filie w:  poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 9.00 – 15.00 z przerwą na 

dezynfekcję od 12.00 do 12.30 , środy w godzinach 11.00 – 17.00 z przerwą na dezynfekcję 14.00 

– 14.30. 

Wszystkie filie będą nieczynne w soboty. 

Filia nr 2, ze względu na trudne warunki lokalowe i brak zapewnienia rygoru 

sanitarnego zgodnego z wytycznymi, będzie nieczynna do odwołania. Książki z tych 

placówek można oddawać w Bibliotece Głównej i Kamienicy Kultury.  

 Obsługa czytelników odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach z zachowaniem zasad 

higieny i dystansu społecznego oraz z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej. 

 Nie ma wolnego dostępu do półek. 

 W celu skorzystania z usługi wypożyczenia książek w swojej bibliotece należy zadzwonić (lista 

telefonów na stronie www.bibliotekajarocin.pl w zakładce KONTAKT) i umówić się telefonicznie 

na wizytę, ustalając listę książek, materiałów multimedialnych do wypożyczenia;  

 Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek, do 3 materiałów multimedialnych na okres  

1 miesiąca. 

 Wszystkie zwracane książki i materiały multimedialne będą poddawane obowiązkowej 

kwarantannie na czas 5 dni.  

 Nadal nieczynne pozostają czytelnie czasopism, JOK Jarocin. Zawieszone są też wszystkie 

działania i wydarzenia kulturalne. 

Powyższe ograniczenia mają charakter tymczasowy i  będą znoszone zgodnie z zaleceniami 

odpowiednich służb. 

http://www.bibliotekajarocin.pl

