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Choszczno 2020 - Biblioteka otwarta, ale z ograniczeniami
07.05.2020.

CHOSZCZNO. Miejska Biblioteka Publiczna z ograniczeniami, ale otwiera swoje podwoje. Od 11 maja
m.in. zmieniają się godziny otwarcia, a książkę wypożyczymy tylko po wcześniejszym umówieniu się. Do
biblioteki przychodzimy w masce i rękawiczkach ochronnych, obsługiwani będziemy pojedynczo, przy
zachowaniu dwumetrowej odległości. Czytelnia nadal nieczynna, nie przynoście też książkowych darów.
Zwracane materiały podlegać będą czterodniowej kwarantannie. Tu znajdziecie więcej informacji.

Komunikat MBP w Choszcznie

Drodzy Czytelnicy,

uprzejmie informujemy, że od 11 maja 2020 r. stwarzamy możliwość
wypożyczenia książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii
Dąbrowskiej w Choszcznie.
W trosce o bezpieczeństwo Naszych Czytelników, w oparciu o wytyczne
Ministerstwa Rozwoju, biblioteka wprowadziła nowe zasady funkcjonowania,
które będą obowiązywać w czasie trwającej pandemii.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zasadami:
1. Materiały biblioteczne wypożyczamy - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się:
telefonicznie: tel. 95 765 24 36, e-mailem: mbp-choszczno@wp.pl lub
dokonując rezerwacji książek poprzez katalog online:
https://www.choszczno-mbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0

2. Obsługujemy Użytkowników tylko w wyznaczonym punkcie w holu. Na czas
pandemii zawieszony został wolny dostęp do książek na regałach. Wybrane
tytuły będzie mógł podać jedynie bibliotekarz. Dlatego prosimy o
spisanie listy książek do wypożyczenia i skorzystanie wcześniej z
rezerwacji telefonicznej lub internetowej. Ten sposób usprawni pracę, a
także skróci czas obsługi.
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3. Ulegają też zmianie godziny udostępniania zbiorów:w poniedziałki i
piątki od godz. 9.00-17.00, wtorek, środa, czwartek od godz. 10:00 do
16:00 w soboty Biblioteka nieczynna do odwołania.

4. W środku może przebywać tylko 1 osoba. Uwaga! Wejście tylko w maseczkach ochronnych i
rękawiczkach.

5. Oczekując w kolejce należy zachować bezpieczną 2-metrową odległość.
6. Zwracane materiały biblioteczne zostaną poddane obowiązkowej czterodniowej kwarantannie.

7. Zamówienia składane przed 11 maja przez katalog online zostaną zatwierdzone 11 maja 2020 r.

8. Zawieszone zostają usługi: ksero, skanowania, drukowania i korzystanie z komputerów.

9. Czytelnie, Kącik Malucha zostają nieczynne do odwołania.

10. W okresie epidemii biblioteka nie przyjmuje darów od czytelników.
(tk)
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