Obec Petrovice
Informace starosty obce
Provoz Místní lidové knihovny Petrovice
Na základě usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu byla ode dne 13. března 2020
z důvodu krizového opatření k ochraně zdraví a života osob v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky uzavřena Místní lidová knihovna Petrovice
pro veřejnost.
Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 mohou být veřejné knihovny otevřeny od pondělí
27. dubna 2020 za stanovených podmínek, které odpovídají nouzovému stavu a vyšším hygienickým
standardům, než je obvyklé.

Místní lidová knihovna v obci je otevřena od úterý 28. dubna 2020.
Provozní hodiny: vždy v úterý v době od 15:00 do 18:00 hodin. V plném rozsahu, jak bylo stanoveno před
jejím uzavřením v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky.

Pro provoz se stanovují pro návštěvníky veřejné knihovny tyto podmínky:
- po celou dobu v MLK používat ochranné prostředky dýchacích cest, tzn. mít zakrytá
ústa a nos rouškou (ústenkou) nebo respirátorem,
- před vstupem do prostor MLK je povinné použíti dezinfekce rukou,
- dodržování bezpečné vzdálenosti mezi přítomnými alespoň 2 metry,
- není dovoleno listování ve výpůjčním fondu,
- maximální počet návštěvníků v jednom okamžiku v prostorách MLK je povolen
pouze 5 osobám,
- pobyt v prostorách MLK je povolen na nezbytně nutnou dobu, tj. vrácení a zapůjčení
knih,
- není zpřístupněno používání veřejně přístupných počítačů,
- v celé budově je zakázáno shlukování osob a jsou omezeny podmínky pro sezení na
chodbách.
Knihovnice musí při práci s knihami používat rukavice. Na návštěvníky se ustanovení
nevztahuje.
Vrácené knihy musí být umístěny bokem do samostatného boxu/krabice s označením
“Karanténa“. Další manipulace s nimi (zařazení, opětovné zapůjčení) je možná až po
uplynutí následujících 2 dnů.
Knihovnice může omezit samostatný výběr časopisů a knih v regálech.
V Petrovicích dne 27. 4. 2020

Mgr. Petr Padrnos, starosta

