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Zarządzenie nr 10/2022 

Dyrektora Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha 

w Starym Sączu 

z dnia 16 maja 2022r. 

 

w sprawie funkcjonowania i prowadzenia działalności przez Bibliotekę w stanie 

epidemii oraz ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii  

 

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst. jedn. Dz. U. 2020, poz. 194 ze zm.) oraz na 

podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491 ze 

zmianami ) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 13 maja 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022.1025.), zarządzam co 

następuje 

§ 1 

1. Uchyla się z dniem 16 maja  2022r. Zarządzenie nr  5/2022  Dyrektora Powiatowej 

i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu z 28 

marca 2022r. w sprawie funkcjonowania i prowadzenia działalności przez Bibliotekę 

w stanie epidemii oraz ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

2. Wprowadza się nowe zasady funkcjonowania i prowadzenia działalności przez 

Bibliotekę w stanie zagrożenia epidemicznego w Powiatowej i Miejsko-Gminnej 

Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz jej filiach, które 

określa załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Biblioteki oraz pracownikom Filii 

Biblioteki. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  16 maja 2022r. 
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Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 10 / 2022 

z dnia 16 maja 2022 r. 

 

Zasady funkcjonowania i prowadzenia działalności przez Powiatową i Miejsko-Gminną 

Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu i jej filie w stanie 

zagrożenia epidemicznego 

§ 1 

W Bibliotece wdraża się następujące środki, ograniczenia, nakazy i zakazy celem 

przeciwdziałania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz celem 

zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i użytkownikom Biblioteki i jej filii  : 

1) zapewnienia pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostęp do środków 

ochrony indywidualnej na zasadzie dobrowolności (maseczki ochronne); 

2) zaleca się dezynfekowanie rąk, prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem; 

3) zaleca się regularnie wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń; 

4) zaleca się dezynfekowanie powierzchni i klamek; 

5) w przypadku zauważenia objawów choroby spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 

nakazuje się zwrócenie się o pomoc medyczną. 

§ 2 

1. W zależności od sytuacji epidemicznej Dyrektor Biblioteki może  podjąć stosowne 

środki profilaktyczne tak, aby zapewniały bezpieczeństwo zarówno wszystkich 

pracowników biblioteki, jak i czytelników. 

2. Dyrektor biblioteki może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z biblioteki przez 

użytkowników. 

§ 3 

1. Niniejsze postanowienia obowiązują w Bibliotece od dnia 16 maja 2022 r. do czasu 

ich odwołania i są na bieżąco aktualizowane. 

2. Wszyscy, których te postanowienia dotyczą zobowiązani są do bezwzględnego ich 

przestrzegania i stosowania.  

 


