Provoz Knihovny FM od 12. dubna 2021
Od pondělí 12. dubna bude provoz knihovny upraven takto:

Běžná otevírací doba je z provozních a hygienických důvodů upravena: provozní doba Knihovny FM
Pobočka na 11. ZŠ – jen pro bezkontaktní výdej předem objednaných dokumentů (vstup do prostor
školy není možný)
Z technických důvodů bude dočasně uzavřeno oddělení pro děti a mládež na ul. Jiráskova 506, Frýdek
(předem objednané výpůjčky je možné si vyzvednout v oddělení pro dospělé)
Protiepidemická opatření:
Vstup do knihovny je možný pouze s respirátorem bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo
KN95.
Při vstupu do oddělení použijte vždy dezinfekci.
Ve všech prostorách knihovny dodržujte bezpečné rozestupy 2 m mezi uživateli.
Při vstupu dbejte pokynů pro počet uživatelů v půjčovně (1 osoba na 15 m2).

Viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN
Prezenční služby jsou omezeny:
Zdržujte se v půjčovně jen nezbytně dlouhou dobu.
Přístup k počítači jen pro tisk a skenování důležitých dokumentů – bude regulován pracovníky knihovny.
Časově náročnější reprografické služby, vyhledávání a chystání literatury je možné nejlépe po
telefonické nebo e-mailové objednávce.
Poplatky je možné platit v půjčovně, pokud to bude možné, mějte připravenou přesnou částku.
Platby lze provádět také bankovním převodem, nebo prostřednictvím platební brány.


Platba na účet knihovny 37632781/0100. Do variabilního symbolu, prosím, uveďte číslo průkazu.
Knihy si lze vypůjčit po připsání částky na náš účet (dle banky 1 - 3 dny).



Platba prostřednictvím platební brány v katalogu Tritius po přihlášení do čtenářského konta.
Knihy si lze zapůjčit ihned po zaplacení.

Knihy, časopisy a noviny je možné vracet také do biblioboxu před knihovnou ve Frýdku i v Místku. Knihy
vám budou odečteny z konta následující pracovní den.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se knihovny volejte na jednotlivá oddělení nebo pište
na info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz.
Sledujte také naše sociální sítě a webové stránky, kde budeme průběžně zveřejňovat aktuální informace
týkající se provozu knihovny a opatření, která jsme přijali.
Těšíme se na vás.

