
 

 

 

 

Knihovní řád Slezského zemského muzea 

během koronavirové epidemie 

 

Dodatek č. 1 ke Knihovnímu řádu Slezského zemského muzea ze dne 25. 5. 2018 

platný od 11. 5. 2020 do odvolání. 

 

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 453 z 23. dubna 2020 a v souladu s podmínkami 

stanovenými Ministerstvem zdravotnictví dne 24. dubna 2020 Knihovna Slezského zemského 

muzea postupně obnovuje od 12. 5. 2020 provoz pro odbornou veřejnost a to v omezeném režimu. 

 

1. Do Knihovny Slezského zemského muzea bude umožněn vstup pouze řádně objednanému uživateli. 

Uživatel může provést své objednání na konkrétní den a čas buď telefonicky (+420 553 622 060), 

anebo elektronicky (studovna@szm.cz, knihovna@szm.cz). Uživatel knihovních služeb musí mít na 

svou návštěvu také předem objednané - požadované tituly přes výše uvedené kontakty. 

2. Časový limit vyhrazený pro studium ve studovně knihovny musí být předem dohodnut tak, 

aby případně neomezil další zájemce o studium. Uživatel knihovny by se také neměl ve studovně 

zdržovat delší dobu, než je nutné. 

3. Množství uživatelů knihovny je omezeno přepočtem 1 uživatel na 10 m2 plochy, z toho plyne, že 

v daný moment zde mohou pobývat max. 4 uživatelé a jeden pracovník knihovny. 

4. Každý uživatel bude mít ve studovně určené místo ke studiu, které odpovídá stanovené bezpečné 

vzdálenosti od ostatních osob přítomných ve studovně. Místo ke studiu nesmí uživatel svévolně 

měnit. Po každém uživateli bude provedena dezinfekce jeho studijního místa, teprve poté může 

toto místo zaujmout další uživatel. 

5. Pracovníci knihovny mohou odmítnout vstup neobjednanému uživateli. 

6. Pokud je naplněna určená kapacita studovny, mohou pracovníci knihovny odmítnout vstup dalších 

uživatelů. 

7. Do veřejně přístupných prostor Knihovny Slezského zemského muzea není povolen přístup osobám, 

které podléhají karanténě a které mají zjevné akutní zdravotní potíže. 

8. Do veřejně přístupných prostor Knihovny Slezského zemského muzea je povolen vstup pouze s 

rouškou nebo jiným adekvátním zakrytím dýchacích cest. Povinnost nošení těchto ochranných 

prostředků platí po celou dobu návštěvy. 

9. Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat bezpečné 2 m rozestupy a ve vnitřních prostorách 

knihovny není povoleno se shlukovat. 

10. Uživatelé knihovny jsou povinni při vstupu použít dezinfekční dávkovače k dezinfekci svých rukou. 

11. Uživatelé se během své návštěvy zbytečně nedotýkají vnitřního zařízení knihovny. 

12. Časopisy a publikace umístěné v příruční knihovně studovny nejsou uživatelům volně dostupné, 

na požádání mohou být personálem předvedeny a poskytnuty. Po jejich vrácení putují tyto 

publikace do karantény na bezpečné místo na dobu 4-5 dnů.  

13. Všechny zapůjčené publikace budou po jejich vrácení uloženy do karantény na bezpečné místo na 

dobu 4-5 dnů. 

14. Otevírací doba Knihovny Slezského zemského muzea je z důvodu pravidelné dezinfekce vnitřních 

prostor omezena. 

 úterý 11.30 – 15.30 (poslední možný vstup v 15.00), 

 středa 8.00 – 11.30; 12.30 – 15.30 (poslední možný vstup v 15.00), 

 čtvrtek 8.00 – 12.30 (poslední možný vstup v 12.00). 

15. Uživatelé knihovny jsou povinni během návštěvy uposlechnout výzev personálu k dodržování 

stanovených zdravotně-bezpečnostních podmínek návštěvy. Při opakovaném porušení těchto 

pravidel mohou být z prostor knihovny vykázáni. 

 

 

V Opavě 11. 5. 2020      Mgr. Jana Horáková 

č. j. SZM/000903/2020/OVV                ředitelka 


