BIBLIOTECA CCD ” GEORGE TOFAN” SUCEAVA
INSTRUCȚIUNI ACCES UTILIZATORI
Biblioteca CCD ” George Tofan” Suceava asigură accesul utilizatorilor săi cu respectarea
următoarelor prevederi:
 Ordinul comun - Ministerul Educației nr. 519611091021 și Ministerul Sănătății nr.
1756I3I09I202
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică;
 Ordin nr. 3.235/93/4.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru
aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în
condiții de siguranță epidemiologică, publicat In MO Partea l nr 122 /februarie 2021;
 Ordinul nr. 3142/1495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță
sanitară în domeniul culturii;
 Recomandări pentru reluarea activității în biblioteci, elaborate de lnstitutul de Sănătate
Publică (INSP) https://insp.gov.ro/dj/comunicate/Recomandari%20biblioteci.pdf ;
Asigurarea accesului utilizatorilor în biblioteca CCD/sala de lectură:
 Accesul în bibliotecă se realizează numai prin traseele special amenajate și marcate.
Accesul și ﬂuxul de persoane vor fi gestionate la intrarea in instituție.
 Se vor urma circuitele marcate pentru a limita aglomerația și pentru respectarea distanței
impuse (sensuri separate: intrare/ieșire).
 Limitarea accesului utilizatorilor astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m
între oricare 2 persoane sau 4m2 pentru fiecare utilizator;
 Accesul utilizatorilor va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei în bibliotecă.
 La intrarea în bibliotecă se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul
persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală
alterată);
 UtiIizatorii își vor igieniza mâinile cu dezinfectant Ia intrarea în biblioteca CCD/sala de
lectură.
 Accesul în biblioteca CCD/sala de lectură se va asigura în limita locurilor disponibile,
 Utilizatorul va respecta locul alocat pe toată durata prezenței în biblioteca CCD.
 După consultare, publicațiile se depun într-un loc special pentru a ﬁ introduse în perioada
de carantină, conform prevederilor în vigoare.
 Se interzice consumul de alimente, precum și schimbul de obiecte personale între utilizatori
(telefoane, tablete, instrumente de scris etc.).
Prezentele instrucțiuni pot suferi modificări în funcție de măsurile implementate de autorități la
nivel național și/sau local în contextul actual epidemiologic.
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