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Zasady bezpiecznego zachowania się w Bibliotece Wydziału
Chemii w budynku prTy ul. Joliot-Curie 14

CZYTELNIA

L. Do czytelni wchodzimy obowiązkowo w maseczce lub przyłbicy idezynfekujemy
ręce płynem z dozownika znajdującego się przy drzwiach.

2. Wierzchnie okrycia i duże torby, plecaki zostawiamy w szafkach przy szatni.
3. W czytelnijednocześnie może przebywać 15 osób.

Zajmujemy mlejsca oznaczone.
4. Osoby korzystające z komputerów w bibliotece obowiązkowo dezynfekują

ręce w obecności bibliotekarza lub zakładają rękawiczki przed przystąpieniem
do pracy.

5. Książki do czytelni zamawiamy komputerowo (w wyjątkowych przypadkach dla
studentów wydziału chemii pojedyncze książki
np. poradniki, tablice podajemy na podstawie dezyderatki).

6. Książki zamówione do czytelni maksymalnle 5 vol. czekaią na czytelnika
jeden dzień na zarezerwowanym stoliku. Czyte!nik ma obowiązek w obecności
bibliotekarza odłożyć książki po ich wykorzystaniu do pudła na ladzie
do jednodniowej kwarantanny.

7. W przypadku planowanego dłuższego korzystania z czytelni prosimy dzleń
wcześniej zawiadomić bibIiotekę drogą e-mailową bibIioteka@chem.uni.wroc.p!
! u b telefon lczną 7 t 3757 365

8. Osoby korzystające z czytelni zobowiązani są do podpisania oświadczenia
dotyczącego wirusa SARS-CoV-2

9. Stoły będą derynfekowane po każdym czytelniku.
l0. Zalecane częste wietrzenie bibliote



11. Prosimy też, aby Czytelnicy przeziębieni i chorry wstrrymali się zwizytą
w Crytelni do czasu wyzdrowienia. Osoby z objawami chorobowymi
( kaszel, katar) mogą być poproszone o opuszczenie czytelni.

12. Czytelnik przebywa w Bibliotece na własną odpowiedzialność.

WYPOŻYCZALNlA

L. Książki do domu zamawiamy tylko komputerowo i odbieramy w
pokoju t24 BB (obok biblioteki) w godz . LL-L4. W mlarę możliwości
prosimy o odbiór książek na drugi dzień po ich komputerowym
zamówieniu.

2. Po odbiór książek przychodzimy obowiązkowo w maseczce !ub przyłbicy i
dezynfekujemy ręce pĘnem z dozownika znajdującego się przy drzwiach.

3. Przy stanowisku wypożyczalni do domu może stać tylko jedna osoba.
Każdy powinien mieć legitymację i wlasny długopis.

4. W kolejce zachowujemy dystans 1,5 metra.
5. Stanowisko wypożyczalni książek będzie dezynfekowane.
6. Konto biblioteczne na nowy rok akademicki 2O2O|2O21 przedlużymy

automatyczne z wykorzystaniem numerów indeksu, na podstawie aktualnych
list z dziekanatu.

7. Potrzebę prolongaty książek prosimy zgłaszać drogą e-maIową
biblioteka @chem.uni.wroc.pl ! ub telefoniczną 7 L 3757365

8. Książki wypożyczone do domu (zwroty} wrzucamy obowiązkowo do kartonu
przy portierni studenckiej lub odsyłamy pocztą.

9. Książki zwrócone podlegają pięciodniowej kwarantannie
(będą wyczytywane z konta czytelników po 5 dniach od daty zwrotu}
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