Σταδιακή Επαναλειτουργία
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 33465/2020 ΦΕΚ 2087/Β/30-5-2020 και
μετά από τρίμηνη καραντίνα, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου
εναρμονίζεται με τις νέες οδηγίες και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και
δεδομένα ως εξής:
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
Δευτέρα - Παρασκευή
Πρωινά :9.00 - 14.00
Τετάρτη απόγευμα 17.00-19.30
Θερμή παράκληση για την προστασία και ασφάλεια όλων μας να τηρούνται οι
συστάσεις των αρχών, των ειδικών και των υπαλλήλων, ώστε να συμβάλουμε όλοι
μας στην ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την άρτια
εξυπηρέτησή σας (χρήση αντισηπτικού και υγιεινή των χεριών στην είσοδο/έξοδο,
τήρηση αποστάσεων 1,5 μέτρου, αποφυγή άμεσης επαφής προσωπικού και χρήστη,
χρήση μάσκας και γαντιών όπου χρειάζεται κλπ.).
Αρχή με λειτουργία του Δανειστικού Τμήματος
o Επιστροφές υλικού (βιβλίων κλπ.) (φύλαξή τους σε ειδικό χώρο καραντίνα 72 ωρών)
o Δανεισμός ( ένας-ένας κατά σειρά προτεραιότητας)
o Έκδοση Κάρτας νέου μέλους μόνο με αποστολή ηλεκτρονικής
αίτησης μέσω της ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης www.rhodeslibrary.gr
(Γίνε Μέλος)
 Για άλλου είδους εξυπηρέτηση (επείγουσες περιπτώσεις, έρευνα κλπ.) μόνο
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 22410.24448. Περιορισμός εισόδου στα 8
άτομα.
 ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ: Αναγνωστήριο, Κέντρο Πληροφόρησης, Χώροι
υγιεινής (WC), Ξεναγήσεις.
Οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση στα ράφια της Βιβλιοθήκης.
Το αναγνωστήριο θα λειτουργεί μόνο για τους ερευνητές και σε επείγουσες
περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού που θα κλείνεται τηλεφωνικώς στο
2241024448. Ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 και ο μέγιστος
χρόνος παραμονής τους τις 3 ώρες. Συνιστάται η χρήση μάσκας και η τήρηση
των κανόνων υγιεινής.
Οι αναγνώστες μας έχουν τη δυνατότητα:
 Να περιηγηθούν στον κατάλογο της βιβλιοθήκης
http://rhodeslibrary.gr/ManageLibrary/LibraryBookSearch/index.php
 Στο ψηφιακό αρχείο του τοπικού τύπου περιόδου 1915-1975, στην ιστοσελίδα
της Βιβλιοθήκης www.rhodeslibrary.gr
 Να μας αποστείλουν email στο info@rhodeslibrary.gr , με το αίτημά τους.


Με την πεποίθηση ότι θα τηρήσουμε τα μέτρα, περιμένουμε τις φίλες και τους
φίλους μας, γνωρίζοντας ότι η εφαρμογή των μέτρων από όλους μας ,
σύντομα θα μας οδηγήσει στην άρση των περιορισμών.

