
Regulamin organizacji wydarzeń w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni 

Regulamin wprowadzono w związku z epidemią COVID-19 spowodowaną koronawirusem SARS- CoV-2. 

§1  

1. Wydarzenia  mogą odbywać się tylko w sali klubu Biblioteki przy zachowaniu obowiązujących zasad 

sanitarnych. 

2. Osoby uczestniczące wydarzeniach w Bibliotece zobowiązane są do : 

 przyjścia na spotkanie z odpowiednim wyprzedzeniem w związku z koniecznością wypełnienia przed 

wejściem oświadczenia, 

 obowiązkowego noszenia maseczki/przyłbicy na terenie Biblioteki, w przypadku jej braku będzie 

możliwość zakupienia, 

 obowiązkowej dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren Biblioteki i wyjściu, 

 zachowania dystansu min. 1,5 metra, 

 wypełnienia Oświadczenia i podania danych kontaktowych wykorzystywanych w stanach konieczności 

przez służby sanitarne. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

§ 2 

1. Procedura mająca na celu ochronę zdrowia i życia ma zastosowanie do wszystkich uczestników wydarzeń, 

innych osób świadczących usługi i pracowników. 

2.W związku wprowadzonymi procedurami osoby wskazane w ust. 1, każdorazowo  wypełniają oświadczenie i 

składają je u wyznaczonego pracownika Biblioteki, niezwłocznie po wejściu do Biblioteki. Oświadczenia są 

przekazywane przez pracowników do Działu Administracyjnego i przechowywane przez okres 3 tygodni od daty 

złożenia. 

§ 3 

1. W przypadku braku zgody na wypełnienie i podpisanie w/w oświadczenia osoba odmawiająca nie zostanie 

wpuszczona do sali, w której odbywa się wydarzenie.  

2. W przypadku gdy którakolwiek ze wskazanych w oświadczeniu przesłanek będzie pozytywna - osoba nie 

zostanie wpuszczona do sali, w której odbywa się wydarzenie z uwagi na możliwość zagrożenia epidemicznego. 

§ 4 

1. Podczas spotkań publiczność usytuowana będzie w odległości min. 2 metrów od artystów/prelegentów. 

2. Uczestnikom udostępniona będzie nie więcej niż połowa miejsc. Miejsca w rzędach powinny być zajmowane 

naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami. Obowiązek zachowania jednego 

wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy uczestnika, który: 

 uczestniczy w spotkaniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 

 uczestniczy z bliskim członkiem rodziny lub osobą z którą wspólnie mieszka, 

 jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,  

2. Na terenie Biblioteki należy korzystać ze środków do dezynfekcji, które będą znajdować się przy wejściu na 

salę. 

3. Sala będzie wietrzona i wentylowana przed i w trakcie spotkania. 

§ 5 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2020 r. i obowiązuje do odwołania. 

 


