
a felnőtt és gyermekkönyvtárban
Hatálya kiterjed:

I. Időben június 29-től visszavonásig

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

III. Területileg a Városi Könyvtár és Közösségi Ház valamennyi épületére, különösen a Tököli u.
19., Árpád u. 34. és 29. szám alatt található épületekre.

Szabályok

1. A látogatók számára az épületekben a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.

2. Az Információs pultra és a könyvtárakra vonatkozó külön szabályok:

- az érintkezést lehetőleg a pultokra kihelyezett plexi falakon keresztül kell végezni

- a várakozók számára a pultoknál a földön elhelyezett várakozási távolság jelzések
tájékoztató jelleggel kint maradnak

3. A könyvtárra vonatkozó külön szabályok:

- a visszahozott könyvek 96 órára visszavétel nélkül karanténba kerülnek

- a könyvtárakban a látogatók nem ülhetnek le, a tartózkodást
30 percben maximalizáljuk

- a gyermekkönyvtárban a mesesarok nem üzemel, a játékok nem használhatóak

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

4. Az aulára vonatkozó külön szabályok:

- az asztalok száma csökkentve lett, egy asztalnál maximum kettő szék lehet

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

5. A Közösségi Ház június 29-től visszavonásig hétfőtől- péntekig 9.00 és 20.00 óra között
ügyelet szerint tart nyitva, szombat és vasárnap zárva van.

6. A Könyvtárak június 16-tól visszavonásig hétfőtől- csütörtökig 11.00 és 18.00 óra között
tartanak nyitva, szombat és vasárnap zárva vannak.
Július 13 – július 26. között zárva lesznek.

7. A Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház nyitva tartása június 29-től július 13-ig:
hétfő: 10.00 – 14.00, kedd: zárva, szerda: 14.00 – 18.00, csütörtök: 10.00 – 14.00, péntek –
vasárnap: zárva. Illetve ettől eltérően előzetes bejelentkezés alapján lehetséges a látogatás.
A Gyűjtemény Július 13 – július 26. között zárva lesz.

8. A Csepel Autó Gyártmánymúzeum június 22-től látogatható a korábbi szabályok szerint.

9. Az Intézmény vezetője további szabályokat is hozhat a munkatársak
és a látogatók védelme érdekében.

Szigetszentmiklós, 2020. június 22. Lázár Gergő
igazgató


