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Na podlagi 11. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (Uradni
list RS, št. 46/03, 85/08, 30/19) ravnatelj sprejme

HIŠNI RED NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE –
UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI COVID-19
1.

V prostorih knjižnice lahko uporabniki naročijo knjižnično gradivo, prevzamejo naročeno
knjižnično gradivo in naročene kopije, si na dom izposodijo knjižnično gradivo in ga vrnejo, se
včlanijo v knjižnico, podaljšajo članstvo ali zaključijo postopek vpisa, ki so ga pričeli prek spleta,
poravnajo morebitne obveznosti do knjižnice in izpraznijo najete garderobne omarice. V veliki
čitalnici, časopisni čitalnici in čitalnici rokopisne zbirke lahko pregledujejo vnaprej naročeno
knjižnično gradivo in naročijo izdelavo kopij iz gradiva. V veliki čitalnici lahko pregledujejo tudi
lastno gradivo. V informacijskem središču je uporabnikom omogočeno iskanje po knjižničnem
katalogu in zakupljenih informacijskih virih ter uporaba namenskega računalnika.

2.

Garderobo morajo uporabniki pustiti na stojalih pred čitalniškimi prostori.

3.

Vstop v knjižnico ni dovoljen uporabnikom, ki niso zdravi, kašljajo, imajo vročino ali druge očitne
znake, ki kažejo na okužbo z virusom SARS-CoV-2.

4.

Uporaba zaščitne maske v prostorih knjižnice je obvezna. Kljub maski morajo uporabniki
poskrbeti za higieno kihanja in kašlja.

5.

Ob vstopu v prostore knjižnice si morajo uporabniki obvezno razkužiti roke.

6.

V prostore lahko uporabniki vstopajo le posamično. Vzdrževati morajo varnostno razdaljo
najmanj 1,5 metra do drugih uporabnikov in zaposlenih v knjižnici.

7.

Uporabniki morajo upoštevati navodila varnostne službe in zaposlenih v knjižnici ter navodila,
ki so objavljena v prostorih knjižnice.

8.

Informacije v zvezi z izposojo gradiva lahko uporabniki pridobijo tudi na tel. št. 01/2001–205.

Ti ukrepi začnejo veljati z dnem sprejema in veljajo do preklica. Z njihovo uveljavitvijo preneha veljati
Hišni red NUK – ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19, ki ga je ravnatelj sprejel 14. 12. 2020.
Ti ukrepi se objavijo na vidnih mestih v prostorih knjižnice ter na spletni strani knjižnice.

Viljem Leban,
ravnatelj

