Zasady bezpiecznego korzystania z czytelni Muzeum Sztuki w Łodzi
w czasie pandemii koronawirusa COVID – 19.

1. W czytelni może przebywać jedna osoba po uprzednim umówieniu wizyty z przynajmniej
dziennym wyprzedzeniem, dokładnym określeniu terminu wizyty (dzień, godzina), oraz
wskazaniem materiałów bibliotecznych. Możliwy sposób umówienia wizyty w czytelni: drogą
mailową na adres b.mokrzycka@msl.org.pl lub m.cholewinski@msl.org.pl albo pod nr tel.
+42 639 12 65 wew. 56.
2. Wizyty mogą odbywać się tylko w terminach zgodnych z obowiązującym harmonogramem
pracy czytelni (wtorek, środa, piątek w godz. 9-16, czwartek w godz. 9-18).
3. Wstępna kwerenda materiałów dostępnych w bibliotece ms jest możliwa dzięki katalogom
on-line dostępnych na stronie internetowej muzeum pod wskazanymi poniżej adresami, lub
po ustaleniu z pracownikiem biblioteki tematu i zakresu ewentualnej kwerendy:
https://zasoby.msl.org.pl/_katalog_elektroniczny_40,
https://zasoby.msl.org.pl/_komputerowy_katalog_kartkowy_41
4. Przed wejściem do czytelni znajdują się środki umożliwiające dezynfekcję rąk przed i po
kontakcie z materiałem bibliotecznym.
5. Użytkownik czytelni przebywać powinien tylko w wyznaczonej dla niego strefie.
6. Zużyte: rękawiczki, maseczki i inne środki ochronne lub czyszczące używane przez czytelnika
powinien on podczas opuszczania czytelni wyrzucić do pojemnika na odpady, który jest
zlokalizowany w pobliżu wejścia do czytelni.
7. Po zakończonej pracy czytelnik powinien zostawić materiały biblioteczne na stanowisku
pracy. Po wyjściu czytelnika odpowiednio zabezpieczony pracownik czytelni, powinien
poddać je kwarantannie. Książki i inne materiały biblioteczne powinno zostać oznaczone
kartką z datą rozpoczęcia kwarantanny i odłożone w oznaczone miejsce, na 3 dni. Książki
i inne materiały biblioteczne poddane kwarantannie nie są udostępniane ani wypożyczane
przez okres jej trwania.
8. Zawiesza się do odwołania korzystanie z tarasu i antresoli czytelni (z wyłączeniem
zwiedzania wystawy na antresoli po uprzednim umówieniu wizyty z oprowadzającym;
limit 3 osób zwiedzających; umówienie wizyty telefonicznie pod numerem +48 42 639 12 65
wew. 56 lub mailowo m.cholewinski@msl.org.pl)
9. Zawiesza się do odwołania korzystanie z urządzeń elektronicznych dostępnych w czytelni,
jak: komputery, skanery, multilektory.
10. Zawiesza się do odwołania korzystanie z wolnego dostęp do regałów.

