KÖZLEMÉNY
2021. május 5-től (szerdától) fenntartói döntés értelmében, az országos járványügyi intézkedésekhez igazodva,
további rendelkezésig a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár szolgáltatásai az alábbiak szerint vehetők igénybe:
Azok a könyvtárhasználók, akik személyazonosító igazolványukkal együtt felmutatják védettségi igazolványukat
vagy a védőoltást igazoló applikációt telefonon a továbbiakban beléphetnének a Paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár és a Kincskereső Gyermekkönyvtár épületébe. A 18 év alatti, védettségi igazolvánnyal vagy
applikációval nem rendelkező látogatók akkor léphetnek be a könyvtár tereibe, ha védettségi igazolvánnyal vagy
applikációval rendelkező kísérővel érkeznek.
Az épületekbe nem léphet be olyan könyvtárhasználó, aki nem tudja védettségi igazolványát bemutatni, de
számukra továbbra is van lehetőség a dokumentumok visszahozatalára, illetve az online katalógus felületén, emailben, telefonon, Facebook-üzenetben lefoglalt, munkatársaink által összekészített dokumentumok átvételére a
bejárati ajtók előtt.
A bejárati ajtókat nyitvatartási időben továbbra is zárva tartjuk, a csengetésre, kopogásra kilépő munkatárs
jogosult az igazolványokat ellenőrizni.
A belépő könyvtárhasználókra az alábbi korlátozások érvényesek:


Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár épületében egyidejűleg legfeljebb 15 fő, a Kincskereső
Gyermekkönyvtár épületében pedig 5 fő felnőtt látogató tartózkodhat a kíséretében tartózkodó
fiatalkorúakkal, gyermekkorúakkal.
 Egy látogató legfeljebb 15 percig tartózkodhat az épületben.
 Az olvasók a helyben használat és az olvasótermi szolgáltatások kivételével vehetik igénybe a könyvtári
szolgáltatásokat, vagyis választhatnak kölcsönözhető dokumentumokat, illetve megvárhatják az igényelt
irodai szolgáltatások teljesítését.
Mind Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, mind a Kincskereső Gyermekkönyvtár további intézkedésig az
alábbi rendkívüli nyitvatartási rend szerint működik:
hétfő
08:00 – 16:00

kedd
08:00 – 16:00

szerda
10:00 – 18:00

csütörtök
10:00 – 18:00

péntek
08:00 – 16:00

szombat
08:00 – 12:00

A kölcsönzésből visszahozott könyvek és magazinok újabb kölcsönzésére egy hét elteltével lesz lehetőség, így az
előjegyzett dokumentumok kiadása is egy hét késéssel történik. Könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatásunk
szünetel. Dokumentumokat házhoz szállító szolgáltatásunk előzetes egyeztetés alapján kapacitás függvényében
igénybe vehető.
A késedelmi díjak tekintetében a könyvtár járványügyi időszak előtti állapotoknak megfelelő működésre tér
vissza. A továbbiakban a belépésre jogosult látogatók és a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező használók is
fizethetnek mind készpénzzel, mind bankkártyával.
2021. május 10-től az általános iskolákban a felső tagozatosok számára is újraindul az iskolai tanítás, ezért a
Kínálgató Iskolai és Gyermekkönyvtár újra az eredeti nyitvatartási rendnek megfelelően működik.
Az épületekben továbbra is ajánlott mind a személyek közti 1,5 méteres védőtávolság betartása, mind a szájat és
az orrot egyaránt eltakaró maszk viselése.
Minden kedves könyvtárhasználó megértését és türelmét köszönjük!
Paks, 2021. május 26.

Takács Gyula
igazgatóhelyettes

