PRIPOROČILA ZA UPORABNIKE KNJIŽNICE
V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

 V knjižnico vstopite samo, če ste zdravi oz. brez znakov okužbe dihal (npr. nahod,
kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, motnje okušanja, vonja... ).

 Upoštevajte splošne ukrepe za zaščito pred okužbo s koronavirusom ob obisku
knjižnice (glej Priporočila ob obisku knjižnice BIC Ljubljana).

 Gradivo za izposojo naročite po telefonu ali e-pošti. Prevzamete ga v knjižnici ob
dogovorjenem terminu, izjemoma po dogovoru tudi drugače (npr. po pošti).

 Izposojeno gradivo po prihodu domov odložite na nedostopen predel in pričnite
uporabljati po preteku časa, določenega za izolacijo1. Pri prejetju paketa po pošti
se držite priporočenega postopka2 (3 do 7 dni). Če z uporabo gradiva nikakor ne
morete počakati (npr. izpitni roki), si pred in po branju gradiva umijte ali razkužite
roke in po branju gradiva še površino, na kateri je ležalo gradivo. Ne listajte
gradiva z oslinjenimi prsti. Ves čas upoštevajte vsa priporočila za preprečevanje
okužbe (z neumitimi rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust; upoštevamo pravilno higieno
kašlja in kihanja, umivamo in/ali razkužujemo roke idr.).
Viri:
 Srednje šole: higienska priporočila za pripravo na maturo, obdobje mature in bivanje v dijaškem domu v času
epidemije covid-19. NIJZ, 7. 5. 2020.
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#search/tatjana.scek%40bic-lj.si?projector=1 (12. 5. 2020).
 Higienski ukrepi v knjižnicah v času epidemije covid-19. NIJZ, 30. 4 2020.
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf?fbclid=IwAR2R9AmX4wrzaSgPwxmTYzMPG7nOZe0AycTrTcXvhawpOYWvdp0CfHY9fo (12. 5. 2020).

1

Izolacija gradiva naj traja vsaj toliko časa, kot je trenutno znano, da virus preživi na materialu, iz katerega je gradivo. Po do

sedaj znanih podatkih iz literature na osnovi laboratorijskih raziskav novi koronavirus SARS-CoV-2 na tiskarskem in tekstilnem
papirju preživi 3 ure, na kartonu 24 ur, na gladkih površinah (steklo in bankovci) 4 dni, na gladkih površinah (jeklo in plastika)
pa 7 dni. Če je gradivo iz različnih materialov, upoštevamo čas za material, na katerem virus preživi najdlje.
2

V primeru naročila knjig po pošti svetujemo, da še neodprt paket odložite na nedostopno mesto in pustite nedotaknjenega

odležati vsaj 3 dni, nato paket odprete in pregledate, iz kakšnega materiala je gradivo. Če je gradivo v pošiljki izključno iz
papirja in kartona, ga lahko začnete uporabljati, če pa je iz plastificiranega materiala oziroma zaščiteno s plastičnim
materialom, ga temeljito prebrišite z razkužilom ali pa pustite gradivo stati še nadaljnje 4 dni (torej skupno 7 dni).

PRIPOROČILA OB OBISKU KNJIŽNICE
V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Upoštevajte splošne ukrepe za zaščito pred okužbo s
koronavirusom.
 V knjižnico vstopajte le, če ste zdravi.
 Ob vstopu v knjižnico in ob izstopu si razkužite roke.
 Vstopajte posamično in upoštevajte omejitve gibanja v

knjižnici (ni prostega dostopa in čitalnice).
 Med obiskom knjižnice nosite zaščitno masko.
 Ne dotikajte se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, če nimate

umitih ali razkuženih rok.
 Ohranjajte razdaljo 1, 5 m do 2 m.
 Čim manj se dotikajte različnih predmetov in površin oz. le

toliko, kot je nujno potrebno.
 Čas oddaje ali prevzema knjižničnega gradiva naj bo čim krajši.
 Poskrbite za higieno kihanja in kašljanja (zg. rokav, robček).

