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miercuri, 11 martie 2020 
 
 

ANUNȚ PUBLIC - PREVENȚIE CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
 

Având în vedere Hotârârea nr. 6 din 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea 
bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, discuțiile și măsurile de prevenție la nivel global/ național în ceea ce 
privește COVID-19, contextul epidemiologic actual, în vederea prevenției în raport cu utilizatorii de bibliotecă și cu 
echipa bibliotecii se decid următoarele:  
  

în perioada 11.03.2020 – 31.03.2020:  
 
1. ANULARE/ SUSPENDARE ACTIVITATE  
- activitatea de împrumut și restituire de carte, precum și toate evenimentele de animație culturală planificate 
la sediu și filiale, în acest interval se anulează/ suspendă, fără nicio excepție;  
- activitatea de relații cu publicul la sediu și filiale se va derula telefonic la numărul: 0258 811 443 în intervalul orar 
08.00 - 16.00 sau pe email: bjalba@gmail.com  
- termenele stabilite pentru restituirea de cărți se prelungesc automat cu trei săptămâni.  
  
 
2. CONTINUARE ACTIVITATE  
- activitatea internă a instituției se desfășoară în continuare după programul normal de lucru;  
 
 
3. MĂSURI DE PREVENȚIE ȘI IGIENĂ 
- se va menține o distanță de prevenție de aproximativ 2 metri între membrii echipei bibliotecii în cadrul instituției;  
- se evită contactul fizic de orice fel (strângere de mână, îmbrățișare) între membrii echipei bibliotecii în cadrul 
instituției;  
- se vor lua toate măsurile necesare și posibile în ceea ce privește asigurarea maximă a igienei, atât la sediu 
cât și la filialele instituției prin dotarea cu substanțe dezinfectante recomandate în acest sens la nivel național;  
- se instituie un program de curățenie sporit în cadrul instituției, se vor dezinfecta din oră în oră toate clanțele de la 
intrările/ ieșirile în/ din instituție. Fiecare secție va avea la îndemână un punct cu substanțe dezinfectante, se vor lua 
toate măsurile posibile în vederea asigurării optime a igienei;   
- angajații instituției sunt rugați să-și igienizeze mâinile la intrare în instituție (ca de exemplu să se spele pe mâini la 
punctul sanitar al bibliotecii);  
- angajații cu simptome gripale/ răceală se vor prezenta la medicul de familie și vor evita contactul cu alte persoane.   
 
În funcție de evoluția măsurilor luate de autorități la nivel național și/ sau județean măsurile prezente de prevenție pot 
fi modificate și vor fi anunțate pe toate canalele de comunicare ale instituției.    
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