Reģ.nr.01-23/11
Lietošanas noteikumi epidemioloģiskās drošības pasākumiem Latvijas Neredzīgo bibliotēkā un tās filiālēs
no 15. novembra
Sastādīti pamatojoties uz Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"(stājas spēkā 11.10.2021)

1. Lietošanas noteikumi izstrādāti, lai Covid-19 infekcijas izplatības laikā Latvijas Neredzīgo
bibliotēka (LNerB), veicot individuālu apmeklētāju apkalpošanu iekštelpās, nodrošinātu
epidemioloģiski drošu bibliotēkas apmeklējumu.
2. Bibliotēka klātienē apkalpo tikai lietotājus ar Covid-19 pārslimošanas/vakcinācijas sertifikātu.
3. Bibliotēka nodrošina bezkontakta grāmatu apmaiņu visiem lietotājiem, tajā skaitā bez
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, kuri rezervējuši grāmatas (tai skaitā bērnu grāmatas)
un ar kuriem bibliotēkas darbinieki iepriekš sazinājušies, izmantojot e-pastu vai telefonu, un
vienojušies par ierašanās laiku.
4. Personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai vīrusa pārslimošanas sertifikātu bibliotēka nodrošina
iespēju lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai.
5. Klātienē iekštelpās bibliotēka nodrošina vienai personai vai vienai mājsaimniecībai vismaz 15
m2 no publiski pieejamās telpas platības.
6. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam un personālam obligāti jāvalkā sejas maska, tai skaitā
bērniem no 7 gadu vecuma, jāievēro 2 metru distance, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo
vienā mājsaimniecībā.
7. Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti bibliotēkas telpās uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm.
8. Lasītavā pieejamie preses izdevumi tiek izsniegti lasītājiem uz mājām, izņemot jaunākos
numurus.
9. Bibliotēka nodrošina dokumentu kopēšanu, drukāšanu, skenēšanu.
10. Bibliotēkas pasākumi:
a. Lietotāji ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu var piedalīties
bibliotēkas organizētos pasākumos.
b. Pasākuma apmeklētāji lieto deguna un mutes aizsegu, ievēro 2 metru distanci.
11. Bibliotēkai ir tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājiem ar akūtām
elpošanas ceļu slimību pazīmēm.
12. Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un audiogrāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu
vēdināšana, atverot logus. Bibliotēkā izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.
13. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, bibliotēka pieņems lēmumus, saskaņā ar KM
izdotajiem norādījumiem, par pilnīgu vai daļēju pakalpojumu pieejamības ierobežošanu.
14. Aicinām sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas tīmekļvietnē https://neredzigobiblioteka.lv/ un
sociālajos tīklos Facebook, Draugiem, Twitter.
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