Opatrenia súvisiace so sprístupnením služieb Univerzitnej knižnice
Katolíckej univerzity v Ružomberku a s otvorením prevádzky od
11.5.2020
Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia zo dňa 5.5.2020 bude UK KU 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 po jednom s tým, že bude
presunuté pracovisko výpožičiek k dverám UK KU, následne bude požiadavka čitateľa
vybavená bez toho, aby sa voľne pohyboval vo fonde knižnice,
- prípadný rad sa bude tvoriť pred knižnicou, kde zabezpečíme zachovávanie odstupov
osôb minimálne 2 m,
- pri vchode do prevádzky bude aplikovaná dezinfekcia na ruky,
- knihy budú odovzdávané na stôl, z ktorého si ich čitateľ prevezme,
- 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,
- čitateľov vopred vyzveme prostredníctvom webu a FB stránky knižnice, aby zaslali
svoje požiadavky na literatúru, 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 v
jednom okamihu,
- užívateľom nebude umožnený priamy vstup do fondu, ani využívanie hygienických
zariadení a priestorov UK KU na štúdium,
- MVS a MMVS – podľa možnosti výpožičky zo strany partnerských knižníc,



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

UK KU Ružomberok naďalej nebude organizovať ani zabezpečovať:


sprievodné kultúrno – spoločenské podujatia vo svojich priestoroch, exkurzie ani iné
hromadné podujatia.

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 7.30 – 18.00 hod.



predlžovanie kníh, ktoré majú užívatelia na svojom konte s tým, že až do odvolania nie sú
účtované sankcie za oneskorené vrátenie resp. predĺženie (po opätovnom spustení systému
KIS3G)
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 prostredníctvom zverejňovania aktuálnych webinárov, OA
materiálov a voľne dostupných EIZ na stránke uk.ku.sk ako aj na Facebooku knižnice
(uvedená podpora je z našej strany poskytovaná od prvého dňa mimoriadnej situácie až
do odvolania).







Uvedené vychádza z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia s účinnosťou od 06. mája 2020 zverejneného dňa 5.5.2020 do odvolania sa
prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa
§ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov
dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný
na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorázové ochranné
rukavice,
- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na
25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené
hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových
plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na
dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
- zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.
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.

