Opatrenia súvisiace so sprístupnením služieb Univerzitnej knižnice
Katolíckej univerzity v Ružomberku a s otvorením prevádzky
od 1. 6. 2020
Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia zo dňa 19.5.2020 bude UK KU od 1.6.2020 poskytovať knižnično-informačné služby
v nasledovnom špeciálnom režime:
UK KU Ružomberok bude zabezpečovať nižšie uvedené služby:


výpožičné služby – v čase od 9.00 – 15.00 hod. pre všetkých používateľov UK KU
– za uvedených hygienických opatrení:
- vstup do prevádzky umožníme len s prekrytými hornými dýchacími cestami
(napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
- vstup do UK KU bude pre užívateľov umožnený len do naplnenia počtu
zodpovedajúcemu 1 osobe na 15 m2
- prípadný rad sa bude tvoriť pred výpožičným pultom na žltom podlaží knižnice, kde
zabezpečíme zachovávanie odstupov osôb minimálne 2 m,
- pri vchode do prevádzky bude aplikovaná dezinfekcia na ruky,
- knihy budú odovzdávané na vyhradené miesto pri výpožičnom pulte,
- vrátené knihy (fyzicky alebo prostredníctvom biblioboxov) budú odkladané do 24
hodinovej karantény, až potom bude možné s nimi manipulovať, odpísať ich z konta
čitateľa a zaradiť ich späť do fondu,
- naďalej zostáva v platnosti pre užívateľov UK KU možnosť vopred zaslať svoju
požiadavku na literatúru na mail kniznica@ku.sk , ktorá bude pri ich príchode vopred
pripravená na prevzatie,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestnime oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov na
vymedzenej ploche UK KU v jednom okamihu,
- užívateľom nebude umožnený priamy vstup do knižničného fondu s výnimkou žltého
podlažia, kde bude možné využívať aj študijné miesta, ktoré budú vopred označené
so zachovaním 2 m rozostupov,
- MVS a MMVS – zabezpečujeme podľa možnosti výpožičky zo strany partnerských
knižníc,
- umožnené bude využívať aj vyznačené hygienické zariadenia na žltom podlaží,



reprografické služby (ČB a farebná tlač, tlač z USB kľúča, laminovanie, viazanie,
skenovanie):
- priebežne podľa požiadaviek používateľov – vykoná zamestnanec UK KU,
- skenovanie
na
bookeyoch
za
predpokladu,
že
ide
len
o knižničné jednotky z fondu UK KU môže vykonať používateľ UK KU samostatne,

Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi ochranné
rukavice,
- po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí 24
hodín.

V priestoroch UK KU nebude možné organizovať a zabezpečovať: exkurzie a hromadné podujatia
nad limit počtu osôb vo vymedzenom priestore
V priestoroch UK KU bude možné organizovať organizovať a zabezpečovať:


sprievodné kultúrno – spoločenské podujatia vo vymedzenom priestore na žltom podlaží do
počtu ľudí, ktorý zodpovedá 1 osobe na 15m2 za dodržania nižšie uvedených podmienok:
-

vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

-

vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov,

-

zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si
ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

-

zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba
povinná zostať v domácej izolácii,

-

zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: -ak sa u osoby prejavia príznaky
akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho
ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

-

pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov,

-

zákaz podávania rúk,

-

pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného
podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre
osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,

-

zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

Zostáva naďalej v platnosti:


konzultačné a informačné služby prostredníctvom mailu a telefonickej komunikácie na
konkrétnych zamestnancov, resp. prostredníctvom zberného mailu: kniznica@ku.sk,
telefonického kontaktu: hotline: +421 905 290 110 v čase od 9.00 – 15.00 hod.



predlžovanie kníh, ktoré majú užívatelia na svojom konte s tým, že až do 15.6.2020 nie sú
účtované sankcie za oneskorené vrátenie resp. predĺženie
prístup k EIZ – v prípade potreby zriadenie vzdialeného prístupu (kontakt
peter.servansky@ku.sk),
spracovávanie publikačnej a umeleckej činnosti, konzultačné služby s tým spojené
(prostredníctvom mailu a telefonických kontaktov),
spracovávanie došlých časopisov v SKP,
priebežné vybavovanie objednávok kníh podľa došlých požiadaviek,
podpora dištančnej výučby







K opätovnému prehodnoteniu uvedeného materiálu dôjde po ďalších usmerneniach zo
strany ÚVZ SR, resp. po ďalšom uvoľnení opatrení zo strany zodpovedných orgánov.
Vzhľadom na posun Harmonogramu akademického roka 2019/2020 dávame do pozornosti aj
Harmonogram otvorenia UK KU Ružomberok – pracovisko Ružomberok, Hrabovská cesta 1A:

UK KU bude OTVORENÁ do 14.7.2020 v čase od 9.00 – do 15.00 hod.
UK KU bude ZATVORENÁ od 17.7.2020 do 14.8.2020
UK KU bude OTVORENÁ od 17.8.2020 podľa včas zverejneného harmonogramu

