
a Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületeiben
Hatálya kiterjed:

I. Időben 2021. május 10-től visszavonásig

II. Személyében a VKKH és KIMIR munkatársakra, az épület bérlőire,
az épület látogatóira és használóira

III. Területileg a VKKH valamennyi épületére, különösen a Tököli u. 19.,
Árpád u. 34. és 29. szám alatt található épületekre (továbbiakban Intézmény).

Szabályok
1. Kérjük, hogy lázas, beteg személyek az Intézményt ne látogassák.

2. A 18 év feletti látogatók csak érvényes tigazolvánnyal látogathatják az Intézményt,
melyet belépéskor fel kell mutatniuk.

3. A 18 év alatti és a védettségi igazolvánnyal rendelkező látogatóknak nem kötelező maszkot viselnie
az épületben, de a munkatársaktól és a látogatóktól is kérjük a viselését.

4. Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező munkatársaknak az épületben kötelező maszkot viselnie.

5. A védettségi igazolványra és a maszkviselésre vonatkozó szabályok az Intézmény által bárhol és az
Intézmény területén bárki által szervezett programra, eseményre, alkalomra, bérlésre, órára is érvényes.

6. A látogatók számára a bejáratnál az aulában kézfertőtlenítő van kihelyezve, kérjük használni.

7. Az Információs pultra és a könyvtárakra vonatkozó külön szabályok:
- az érintkezést lehetőleg a pultokra kihelyezett plexi falakon keresztül kell végezni
- a várakozóktól kérjük a pultnál a földön elhelyezett várakozási távolság jelzések használatát
- kérjük törekedjenek a 1,5 m-es védőtávolság betartására

8. A könyvtárakra vonatkozó külön szabályok:
- a felnőtt könyvtárba visszahozott könyvek 96 órára visszavétel nélkül karanténba kerülnek
- a gyermekkönyvtárban a mesesarok nem üzemelhet, a játékok nem használhatóak
- a Felnőtt könyvtárban 20, a gyermekkönyvtárban 10 fő tartózkodhat egyszerre
(ha nem egy helyiségben vannak), a 1,5 m-es távolság betartására vonatkozó felhívással

- naponta több alkalommal, a látogatók számától és az időjárástól függően szellőztetni kell

9. A múzeumokra vonatkozó külön szabályok:
- a múzeum irodában, a Gyűjtemény és az Ádám Jenő Emlékház bejáratánál

és a Csepel Autó Gyártmánymúzeum bejáratánál is kézfertőtlenítőt helyezünk ki.
- minden más tekintetben az általános szabályok érvényesek

10. Az ideiglenes bérlőkre is vonatkoznak az ideiglenes szabályok illetve más specifikus szabályok.

11. Az Intézmény egyes termeivel, tereivel kapcsolatban létszámkorlátozás illetve más rendhagyó
intézkedések pl. jelenléti ív vezetése lép életbe, melyről érdeklődés esetén tájékoztatás kapható.

12. Az Intézmény vezetője további szabályokat is hozhat a látogatók és munkatársak védelme érdekében továbbá
az intézkedéseket be nem tartóktól megtagadhatja az épületek illetve az események látogatását.

Szigetszentmiklós, 2021. május 5.

2. A 18 év feletti látogatók csak érvényes védettségi igazolvánnyal látogathatják az Intézményt,
melyet belépéskor fel kell mutatniuk.

Lázár Gergő
igazgató


