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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA 
REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-MULTIMEDIALNEGO                         

SZYDŁOWIECKIEGO CENTRUM KULTURY – ZAMEK                                                         
W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

§ 1 

1. Regulamin funkcjonowania Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego 
zwanego dalej „RCB-M”  w czasie epidemii COVID-19, zwany dalej Regulaminem, 
określa warunki i zasady korzystania z RCB-M oraz zachowania bezpieczeństwa 
obsługi użytkowników RCB-M, zasady udostępniania i zwrotów zbiorów 
bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów 
zewnętrznych, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania RCB-M 
Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek w Szydłowcu, zwanego dalej „SCK–
Zamek”. 

2. Zasady organizacji zajęć, działań, klubów i wydarzeń/działań kulturalnych w czasie 
COVID-19. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, kontrahentów oraz 
inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na 
terenie RCB-M. 

§ 2 

Regulamin obejmuje: 

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 
użytkowników RCB-M. 

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie 
kontaktu. 

3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych. 
4. Godziny otwarcia RCB-M dla czytelników. 
5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do RCB-M. 
6. Zasady organizacji zajęć, działań, klubów i wydarzeń/działań kulturalnych w czasie 

COVID-19. 
7. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia 

koronawirusem. 

§ 3 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego 
i środków higieny dla użytkowników RCB-M 

1. Obowiązek dezynfekcji dłoni wszystkich osób wchodzących do budynku RCB-M. 
Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dostępny jest przy drzwiach wejściowych do 
RCB-M. 
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2. Od osób korzystających z RCB-M wymagane jest noszenie masek ochronnych lub 
innego sposobu zasłaniania nosa i ust. Zdejmowanie lub usuwanie osłony ust i nosa 
skutkuje obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia pomieszczeń RCB-M. 

1) Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku: 
a) dzieci do lat 4, 
b) innych osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, 
c) uczestników zajęć zamkniętych, przez czas trwania zajęć. 

3. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika RCB-M zapewniające zachowanie 
odpowiednich odległości między użytkownikami. 

4. Ustala się limit 2 osób przebywających w RCB-M. 
5. Skraca się czas przebywania w RCB-M na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów 

– max. 15 minut. 
6. Nie ma możliwości korzystania z kącika dla dzieci, czytelni, pracowni komputerowej, 

usług ksero, które są nieczynne do odwołania. 
7. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, 

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia 
często używanych. 

§ 4 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników 
oraz maksymalne ograniczenie kontaktu 

 
1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest telefoniczne 

rezerwowanie zbiorów. 
2. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w RCB-M zgodnie z zasadami 

wypożyczania zbiorów bibliotecznych opisanymi w §5. 
3. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk przez osoby 

korzystające z usług RCB-M. 
§ 5 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych 

1. Nie zmieniają się zasady zapisu do RCB-M oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki 
zapisane w Regulaminie RCB-M. 

2. Przy wypożyczaniu zbiorów z RCB-M użytkownik jest zobowiązany do noszenia 
maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

3. Wolny dostęp do księgozbioru możliwy jest jedynie po wcześniejszej dezynfekcji rąk. 
4. Ustala się maksymalny czas przebywania użytkowników RCB-M w bibliotece do 15 

minut. 
5. Wypożyczanie zbiorów RCB-M odbywa się tylko na zewnątrz, do domu. Zawieszone 

do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 
6. Nie nalicza się opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych 

podczas stanu epidemii COVID-19 oraz zbiorów wypożyczonych wcześniej, których 
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zwrot został uniemożliwiony przez zamknięcie bibliotek w związku z wprowadzeniem 
stanu epidemii. 

7. Ostatni użytkownik może wejść do RCB-M 20 minut przed jego zamknięciem. 
8. Zaleca się korzystanie z zasobów dostępnych on-line. 
9. Zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa RCB-M. 

§ 6 

Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników 

1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Regionalne Centrum Biblioteczno-
Multimedialne otwarte dla czytelników w godzinach: 

- poniedziałek, czwartek           800 – 1600 

- wtorek, środa, piątek              800 – 1700 

 

§ 7 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi 
powracającymi do RCB-M 

1. Użytkownik, zwracając zbiory biblioteczne, jest zobowiązany do noszenia maski 
ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej 
odległości pomiędzy pracownikami i innymi osobami korzystającymi z RCB-M. 

2. Zwrócone książki zostają poddane kwarantannie na okres 5 dni do skrzyni, pudła, 
torby lub na wydzielone półki oznaczone datą zwrotu i odizolowane od innych 
egzemplarzy.  

§ 8 

Zasady organizacji zajęć, działalności klubów i wydarzeń 
kulturalnych w czasie COVID-19 

1. W zajęciach, działaniach/wydarzeniach kulturalnych mogą uczestniczyć tylko osoby 
zdrowe, bez objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2,  

2. Jeżeli w  domu uczestnika  przebywa osoba będąca na kwarantannie lub objęta 
nadzorem epidemiologicznym nie można uczestniczyć w zajęciach, działaniach 
i wydarzeniach kulturalnych organizowanych w RCB-M, 

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie 
zdrowia, że: według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem 
SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym, jest  świadomy ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas 
zajęć, działań/wydarzeń kulturalnych organizowanych w RCB-M oraz podania w nim 
danych kontaktowych w postaci imienia i nazwiska Uczestnika/opiekuna prawnego 
dziecka, nr tel. kontaktowego, oraz podpisania klauzuli dot. ochrony danych 
osobowych, umożliwiającej SCK–Zamek udostępnienie Głównemu Inspektorowi 
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Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych Uczestnika na wypadek 
stwierdzenia u któregoś z Uczestników zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W 
przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa opiekun prawny.  

      Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
4. Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej SCK–Zamek www.sckzamek.pl 

(prawe menu, zakładka COVID–19). Oświadczenie będzie można również wypełnić 
na miejscu bezpośrednio przed zajęciami, działaniami/wydarzeniami. Dane osobowe 
przechowywane będą przez SCK–Zamek przez okres 2 tygodni od dnia realizacji. 

5. Uczestnik, każdorazowo przed  rozpoczęciem zajęć, działania lub wydarzenia,  przy 
wejściu do obiektu/ pomieszczenia zostanie (za zgodą własną lub opiekuna prawnego) 
poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury przeprowadzonemu przez 
pracownika RCB-M. W przypadku wskazania wartości powyżej 37oC osoba taka nie 
może uczestniczyć w zajęciach, działaniu lub wydarzeniu i nie zostanie wpuszczona 
do RCB-M. 

6. Uczestnik, który odmówi złożenia oświadczenia, nie wyrazi zgody na pomiar 
temperatury, nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach, 
działaniach/wydarzeniach kulturalnych. 

7. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów, przyborów, których 
używają także inni uczestnicy. Jest to możliwe w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie 
po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora. 

8. Zasady  przyprowadzania i odbierania dziecka na zajęcia zamknięte: 

a) uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich 
rozpoczęciem i opuszczają RCB-M  niezwłocznie po ich zakończeniu, 

b) rodzice/opiekunowie  doprowadzający dzieci na zajęcia, po wejściu dziecka na salę, 
w której odbywają się zajęcia, zobowiązani są do opuszczenia obiektu, 

c) rodzic/opiekun zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania 
dziecka  z zajęć, 

d) rodzic/opiekun nie powinien przychodzić z osobami towarzyszącymi oraz innymi 
dziećmi, które nie uczestniczą w zajęciach, 

e) rodzic/opiekun nie przebywa na terenie obiektu w czasie trwania zajęć.  
 

§ 9 

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia symptomów 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika, czytelnika lub 
uczestnika zajęć/wydarzeń/działań organizowanych w RCB-M 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem takich jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle 
mięśni i ogólne zmęczenie, temperatura ciała powyżej 37oC, objawy przeziębieniowe, 
utrata węchu i smaku, pracownik, czytelnik,  uczestnik zajęć, działania/wydarzenia 
kulturalnego, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej (teleporada) celem dalszego postępowania  lub 
zadzwonić pod tel. alarmowy nr 999 albo 112. 

2. Jeżeli wystąpią w trakcie pracy u pracownika/czytelnika/uczestnika zajęć, 
organizowanego działania/wydarzenia, niepokojące objawy sugerujące zakażenie 
koronawirusem, należy niezwłocznie odizolować taką osobę od innych 
w wyznaczonym pomieszczeniu – IZOLATORIUM. Od tego momentu należy 
zamknąć wejścia do obiektu RCB-M, niezwłocznie powiadomić dyrektora SCK–
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Zamek, Rodziców/opiekunów dziecka oraz właściwą miejscowo stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3. Na Izolatorium wyznacza się w RCB-M pomieszczenie nr 23 tj. portiernia na parterze 
budynku. 

4. Izolatorium winno być wyposażone w środki dezynfekcyjne oraz maseczki, przyłbice 
i  fartuchy jednorazowego użytku.  

5. Po zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 2 zaleca się ustalenie obszaru, w którym 
poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, 
przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni 
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

6. Należy, w miarę możliwości, sporządzić listę pracowników oraz uczestników 
zajęć/działań obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu RCB-M, w 
których przebywał uczestnik i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

§ 10 

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
u czytelnika/uczestnika zajęć/wydarzenia/działania kulturalnego organizowanych w 

RCB-M w przeciągu ostatnich 14 dni 

Ustalenie listy pracowników oraz czytelników, uczestników zajęć/działania/wydarzenia 
kulturalnego  (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie i  zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 
z zakażonym. 

1. Jeśli jest to możliwe, ustalenie obszaru, w którym przebywał i poruszał się 
zakażony/chory czytelnik, uczestnik zajęć, działań/wydarzeń RCB-M. 
Przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z obowiązującą procedurą oraz 
zdezynfekowanie powierzchni, których mógł dotykać. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W trakcie pobytu w RCBM należy stosować się do zaleceń pracowników RCBM. 
2. Użytkownik nie stosujący się do w/w wytycznych zostanie czasowo lub na stałe 

pozbawiony prawa do korzystania  z usług RCB-M. 
3. W celu zapewniania przestrzegania zawartych w Regulaminie, Dyrektor SCK–Zamek 

deleguje wyznaczonego pracownika RCB-M do zadań związanych z dbałością o  
przestrzeganie zasad ujętych w obowiązujących w SCK–Zamek procedurach, 
regulaminach oraz do kontaktu z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szydłowcu. 

 

	  

	  


