
Procedura częściowego otwarcia Biblioteki CKNJOiEE UW  

w czasie pandemii COVID-19 

 

1. Z dniem 22.05.2020 r. zostaje uruchomiona obsługa wypożyczalni zbiorów bibliotecznych do 

domu. Biblioteka CKNJOiEE UW realizuje zamówienia internetowe oraz "od ręki" podczas 

dyżurów w dniach:  wtorek i piątek - godz. 10.00 - 14.00 

2. Zamówienia internetowe należy przesyłać na adres:  

biblioteka.cknjoiee@uw.edu.pl - Księgozbiór angielski (Nowy Świat 4), 

 m.a.szaro@uw.edu.pl - Księgozbiór francuski i niemiecki (Al. Niepodległości 22). 

3. Podwyższa się limity wypożyczanych książek dla wszystkich studentów do 10 woluminów. 

4. Czytelnia zostaje wyłączona z procedury obsługi biblioteki. Zawiesza się do odwołania 

udostępnianie prezencyjne, w tym dostęp do regałów bibliotecznych i stanowisk 

komputerowych. 

5. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników i bibliotekarzy, wydziela się bezpieczną 

strefę w bibliotece, ograniczającą ich kontakt. Bibliotekarze pracują za zamontowaną przy 

wejściu osłoną - ekranem ochronnym z okienkiem podawczym. 

6. Przy stanowisku obsługi czytelnika, może przebywać tylko jeden użytkownik. 

7. Użytkownicy przy wejściu i wyjściu z biblioteki mają obowiązek korzystania z płynu do 

dezynfekcji rąk, zachowania odpowiedniej odległości i przestrzegania noszenia maseczek lub 

innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie rękawic jednorazowych. 

8. Zbiory biblioteczne, po systemowym zwrocie, poddawane są kwarantannie przez 5 dni na 

specjalnie wyznaczonym regale/pojemniku, osłoniętym dodatkowo przesłoną.  

Po odstawieniu na regał/pojemnik, zabroniony jest kontakt z książkami do końca kwarantanny. 

Po kwarantannie regał/pojemnik jest dezynfekowany a "czyste" zbiory wracają na swoje 

miejsce w bibliotece lub do rąk czytelnika. 

9. Blaty stołów, biurek i urządzeń elektronicznych są dezynfekowane po każdorazowej obsłudze 

czytelnika. 

10. Zachęca się użytkowników do korzystania z oferty zasobów elektronicznych na stronie  

BUW - Zasoby online, zob.  https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online-zawsze-dostepne/  

11. Pracownicy biblioteki zobowiązani są w przestrzeni UW przestrzegać aktualnych zasad i 

przepisów sanitarnych: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

oraz Zaleceń dotyczących pracowników i zbiorów BUW w czasie pandemii COVID-19.  

12. Procedura częściowego otwarcia Biblioteki CKNJOiEE UW ma zastosowanie od 22.05.2020 r. 

do odwołania. 

 

Warszawa, Stan na dzień 13.05.2020 r. 


