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ЗАПОВЕД 

№ 29/28.10.2020 г. 

 

На основание Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването във връзка обявената от Министерски съвет на Република 

България ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА в страната 

и съобразно Методически указания и препоръки за обществените библиотеки 

във връзка с чл. 46, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки, считано от 

29 октомври 2020 г.  

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. ПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ В СГРАДАТА НА 

БИБЛИОТЕКАТА  Е  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! 

2. ДОПУСКАНЕТО НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЗАЛИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА 

ДА СТАВА СЛЕД ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕТЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА 

ТЕЛЕСНАТА ТЕМПЕРАТУРА.  

3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОИТО НЕ СПАЗВАТ ПРАВИЛАТА И МЕРКИТЕ 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДА НЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО ОБСЛУЖВАНЕ. 

 

Обслужването на читатели и потребители на библиотечно-

информационни услуги да се извършва при спазване на следните 

указания: 

 Да не се допуска струпване на читатели на гишетата за обслужване и 

заемане на книги; 

 Да се осигури спазване на дистанция от 1,5 м.; 
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 В зоните за свободен достъп да бъдат допускани не повече от един 

човек на всеки 3м
2
; 

 Престоят на читатели и потребители на библиотечни услуги в зоните 

на свободен достъп  - отделите „Заемна за възрастни”, «Краезнание», 

«Чуждоезикова читалня», «Изкуство» и „Детски отдел” да се ограничи 

до 20 мин., а в отдел «Читални» и «Периодика» - до 60 мин.; 

 Компютърната зала остава  затворена за външни лица. Изключения се 

правят само в случай на необходимост от административна електронна 

услуга с ограничение на времето за ползване до 60 мин.; 

 Справки и запитвания могат да се правят по електронна поща 

libvidin@vidin.net , телефон 094 601 702 или на място в заемна служба.  

 Преустановяват се всички културно-масови събития. 

 

За осигуряване на максимална хигиена: 

 Да се предостави дезинфектант във всички помещения, които се 

използват, достъпен за всички служители и посетители. 

 Да се дезинфекцират минимум три пъти дневно повърхностите с 

дезинфектанти на основата на хлор и алкохол в местата за заемане, 

техниката и точките за достъп. 

  Да се дезинфекцират на определен период от време клавиатурите и 

мишките на компютърните работни станции. 

 Да се проветряват и дезинфекцират често закритите помещенията, 

които се използват. 

 Да се избягва използването на системи за отопление или охлаждане. 

 Тоалетните да останат затворени за потребителите. 
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Хигиенизиране на библиотечните документи при връщане от читатели. 

 Върнатите от читатели книги да се стерилизират своемвременно.  

 Вестниците и списанията да се поставят в 72-часова карантина след 

ползване от библиотекарите или след връщане от читателите. 

 По време на карантинния период документите да се съхраняват в 

отделно помещение или обособено място. 

 По същия начин да се третират и новопостъпващите документи чрез 

покупка, дарение, книгообмен и депозит, както и документите, 

получавани чрез междубиблиотечно заемане. 

 

 

 

Заповедта влиза в сила от 29.10.2020 г. 

 

Препис от заповедта да бъде сведен за изпълнение до всички заинтересовани 

лица. 

 

Контрол върху настоящата заповед ще упражнявам лично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР: 

 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА 

 


