
PA TVIRTINT A 

Siauli4 rajono savivaldybes viesosios bibliotekos 
direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. isakymo Nr. V-15 

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKQ IR JQ SKAITYKLQ PASLAUGOMIS KARANTINO 
METU SIAULIQ RAJONO SA VIV ALDYBES VIESOJOJE BIBLIOTEKOJE TV ARKOS 

APRASAS 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Naudojimosi bibliotek4 ir skaitykl4 paslaugomis karantino metu Siauli4 rajono
savivaldybes viesojoje bibliotekoje tvarkos aprasas (toliau - aprafas) parengtas; vadovaujantis 2021 
m. kovo 17 d. priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 157 ,,Del karantino Lietuvos
respublikos teritorijoje paskelbimo" pakeitimo" ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministro, valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacij4 vadovo 2021 m. kovo 19 d.
sprendimu Nr. V-578 ,,Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacij4 vadovo 2020 m. lapkricio 6 d. sprendimo Nr. V-2506
,,Del bibliotek4 darbo organizavimo butin4.i4 scilyg4 " pakeitimo", siekiant saugiai organizuoti
Siauli4 rajono savivaldybes viesosios bibliotekos (toliau - SRSVB) vartotoj4 aptarnaviml;! ir
maksimaliai uztikrinti SRSVB darbuotoj4 ir vartotoj4 apsaugci, atsizvelgiant j isliekancici COVID-
19 ligos plitimo gresmy bei jstaigos galimybes, laikantis vis4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sprendim4 ir rekomendacij4.

2. Siuo aprasu SRSVB organizuoja atnaujintci fizinj lankytoj4 aptarhavimcl Siauli4 rajono
savivaldybes vieSosios bibliotekos struktiiriniuose teritor1n1uose padaliniuose: fonduose, 
skaityklose, tik ne didesnems nei dviej4 asmen4 grupems, isskyrus vienos seimos ir (arba) ukio 
narius. Renginiai ir edukaciniai uzsiemimai, vengiant zmoni4 buriavimosi ir artimo fizinio 
kontakto, kol kas neorganizuojami. 

II SKYRIUS 
VARTOTOJQ APTARNAVIMO TVARKA 

3. Nuo 2021 m. kovo 23 d. SRSVB vykdomas fizinis lankytoj4 aptarnavimas isduodant ir
priimant knygas ir kitus leidinius bei teikiamos skaitykl4 periodini4 leidini4, kompiuteri4, interneto 
ir kt. paslaugos. 

4. Bibliotekos vartotojai aptarnaujami fiziskai, prisilaikant si4 scilyg4:
4.1. uztikrinant, kad vyresni nei 6 met4 asmenys devet4 nosj ir burnci dengiancias apsaugos

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiskai 
dengia nosj ir burnci (toliau - kaukes). Nejgalumci turintiems asmenims, kurie del savo sveikatos 
bukles j4 deveti negali, rekomenduoti deveti veido skydelj; 

4.2. isdestyti vartotojams darbo vietas bibliotek4 skaityklose saugiu 2 metr4 atstumu viena 
nuo kitos ir nuo bibliotekos darbuotojo; 

4.3. esant poreikiui vartotoj4 srauto valdymui gali buti jvesta isankstine vartotoj4 
registracija, nustatomas vartotoj4 naudojimosi skaityklomis laikas (ne ilgiau nei 30 min.); 

4.4. kompiuteriniai jrenginiai ir darbo priemones nuvalomos ir dezinfekuojamos tam 
skirtomis priemonemis po kiekvieno lankytojo panaudojimo; 

4.5. rekomenduojama vienu metu aptarnauti ne didesnes nei 2 asmen4 grupes, isskyrus, 
vienos seimos nario ir (arba) vieno nam4 ukio narius, prisilaikant saugaus 2 metr4 atstumo tarp 
zmoni4 ir nuo aptarnavimo stalo. 

5. Vartotojas, atvykys j bibliotekci, privalo laikytis vis4 karantino saugos reikalavim4.
6. Prie pagrindini4 bibliotekos durq turi buti:
6.1. pateikta informacijll, apie asmens higienos laikymosi butinyby (privalomci kauki4



devejim<!, rankll higien<!, kosejimo, ciaudejimo etiket<! ir kt.); 
6.2. padedamas dezinfekcinis rank"4 skystis ir / ar vienkartines pirstines. Jei vartotojas devi 

savo pirstines, pakanka jas dezinfekuoti. 
7. Perduodant knygas, kitus leidinius vengti tiesioginio ir artimo S<!lycio ( leidiniai paliekami

ant stalo ir / ar lentynos ). 
8. Skatinti knyg"4, leidini"4 u:zsakym<! is anksto nuotoliniu bUdu, bei j4 gr<!Zinim<! bekontakciu

bUdu. 
9. Nepeisti i bibliotek<! vartotojll, kuriems pasireiskia UmUs virsutinill kvepavimo tak4 lig4

pozymiai (karsciavimas, kosulys, pasunkejys kvepavimas). 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Darbuotojai, teikdami paslaugas vartotojams, privalo laikytis DarbuotoJ1.1 saugos ir

sveikatos darbo vietoje instrukcijos karantino metu ir Bibliotek1.1 sektoriaus darbo susvelnint1.1 

karantino apribojim1.1 sqlygomis rekomendacijomis; kompiuteri1.1 dezirifekavimui papildomos 

rekomendacijos yra: https://ehs.yale. edulsites/ default/jiles/jileslcovid-19-cleaning-compulers

electronics.pdf 

11. Sis aprasas skelbiamas intemeto svetaineje www.srsvb.lt ir galioja tol, kol bus nustatyta
kita SRSVB paslaug4 teikimo tvarka arba paslaugos bus pradetos teikti iprasta tvarka. 

12. Sis tvarkos aprasas vartotojams skelbiamas SRSVB patalpose, gerai matomoje vietoje
(pvz., skelbim4 lentoje). 




