
Бібліотеки у період карантину:

професійна мобільність та  

спроможність до змін

4 червня 2020 р.



10.00 – 10.40 Блок «Організація роботи публічної

бібліотеки у період карантинних обмежень»

10.00 – 10.30 Безпечна діяльність бібліотек в умовах

епідеміологічної загрози. Управлінські рекомендації

Агаркова В.В., директор

Миколаївської ОУНБ

10.30 – 10.40 Запитання - відповіді

Перепідключення

10.45 – 11.25 Блок «Дистанційні формати бібліотечного

обслуговування громади у період карантину». Інноваційний

бліц

Регламент заходу:



Звернення ВГО Українська бібліотечна асоціація 

до органів влади щодо безпечного відновлення 

роботи бібліотек 





19 травня - онлайн-конференція 

«Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19», 

організована ВГО «Українська бібліотечна 

асоціація» та Українським інститутом книги.



Миколаївська ОУНБ провела для фахівців області 3

дистанційні курси на платформі «Дистанційна освіта в

Миколаївському регіональному тренінговому центрі» та 8

вебінарів для бібліотекарів ОТГ у рамках вебкоучингу

«БібліоSTUDIES».

Баштанська ЦРБ надавала методичні он-лайн рекомендації

щодо технологічних процесів та форм роботи за 5 темами.

Снігурівська ЦРБ провела онлайн-годину ділового

спілкування та онлайн - нараду щодо роботи бібліотек в умовах

карантину,

КУ «Вітовська ЦБС» організувала методичну онлайн–годину

про роботу бібліотек після скасування карантинних обмежень з

дотриманням санітарно-гігієнічних норм (за участю колег із

Снігурівської ЦБС).

Приклади методичних заходів 

у дистанційному форматі:



Організація роботи персоналу. 

Дії керівника

Складання наказів  по бібліотеці:

• Про скасування соціокультурних заходів у бібліотеці.

• Про тимчасове зупинення обслуговування користувачів

бібліотеки.

• Про умови роботи окремих працівників бібліотеки під

час карантину.

• Про зміну істотних умов праці деяких фахівців

бібліотеки у зв’язку із карантином.

• Про встановлення простою у зв’язку із карантином для

окремих працівників бібліотеки.



Про дистанційну роботу
Із статті 60 Кодексу законів про працю України

• Дистанційна робота - це така форма організації праці, коли робота

виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за

його вибором, у т. ч. за допомогою інформаційно-комунікаційних

технологій, але поза приміщенням роботодавця.

• На час загрози поширення епідемії, пандемії та/або на час загрози

військового, техногенного, природного чи іншого характеру умова про

дистанційну роботу та гнучкий режим робочого часу може

встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого

ним органу без обов’язкового укладення у письмовій формі трудового

договору про дистанційну роботу.

• Облік робочого часу забезпечується власником підприємства, установи,

організації або уповноваженим ним органом.

• При дистанційній роботі працівники розподіляють робочий час на свій

розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового

розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому

загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм,

передбачених статтями 50 і 51 цього Кодексу.

• Дистанційна робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в

строки, визначені діючим трудовим договором.



Зразок облікової форми 

про дистанційну роботу



Про режим простою

Кодекс законів про працю України



• План виходу бібліотеки з карантину.

• Протокол / Рекомендації щодо організації

протиепідемічних заходів при наданні послуг

бібліотекою.

• Технологічна інструкція щодо обслуговування

користувачів з дотриманням протиепідемічних заходів

на період карантину.

Перелік рекомендованих документів, 

що регламентують роботу в умовах 

послаблення карантину



І етап. Підготовка бібліотеки до діяльності з дотриманням

протиепідемічних вимог, що запобігатимуть поширенню

коронавірусної хвороби (COVID-19).

Кадри:

До стаціонарної роботи у режимі з понеділка по п’ятницю з

9.00 до 18.00 год. приступають: адміністрація, бухгалтерія,

завідуючі відділами, відділ ТГО.

Заходи:

1. Формування рекомендацій щодо організації

протиепідемічних заходів при наданні послуг користувачам у

бібліотеці.

2. Підготовка інформаційно-роз’яснювальних матеріалів для

відвідувачів.

План виходу Миколаївської обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

з карантину



3. Підготовка графіків роботи відділів та працівників,

узгодження процесів роботи.

4. Коригування річних планів роботи структурних

підрозділів.

5. Закупівля спеціального обладнання, засобів

індивідуального захисту працівників та дезінфікуючих засобів

для забезпечення протиепідемічних заходів.

6. Підготовка приміщень до роботи працівників та

обслуговування користувачів з дотриманням

протиепідеміологічних вимог: формування робочих зон,

розстановка меблів, нанесення тимчасових маркувань для

забезпечення дистанції, обладнання місць скринінгу

температури та дезинфекції.



ІІ етап. Підготовка бібліотеки до обслуговування користувачів

з дотриманням профілактичних та протиепідемічних заходів.

Кадри: працівники бібліотеки працюють згідно затверджених 

графіків відповідно до режиму роботи бібліотеки.

Заходи:

1. Проведення температурного скринінгу працівникам

бібліотеки при вході. Ведення щоденнику обліку температури

працівників бібліотеки.

2. Проведення інструктажів для працівників бібліотеки щодо

виконання внутрішніх бібліотечно-бібліографічних процесів та

обслуговування користувачів в умовах дотримання

профілактичних та протиепідемічних заходів.

3. Розміщення інформації про правила роботи бібліотеки під

час карантинних обмежень в інформаційних зонах (зовнішніх та

внутрішніх) та в соціальних мережах.

4. Продовження надання дистанційних послуг та виконання

внутрішніх бібліотечно-бібліографічних процесів.



ІІІ етап. Відкриття бібліотеки для обслуговування

користувачів з дотриманням профілактичних та

протиепідемічних заходів.

Заходи:

1. Контроль при вході до бібліотеки наявності засобів

індивідуального захисту (захисні маски та одноразові

рукавички), проведення температурного скринінгу бібліотекарів

та користувачів.

2. Надання бібліотечних послуг користувачам із дотриманням

Протоколу щодо організації протиепідемічних заходів при

наданні послуг.

3. Продовження надання дистанційних послуг та виконання

внутрішніх бібліотечно-бібліографічних процесів.

4. Забезпечення карантинного режиму відповідно до

регламентів по роботі з бібліотечним фондом та комп’ютерною

технікою.

5. Проведення санітарної обробки приміщень, провітрювання

та кварцування відповідно до затверджених графіків.



1. Загальні положення.

1.1. Протокол розроблений на основі розпорядження

Міністерства охорони здоров’я України від 04.05.2020 р. № 31

«Про проведення громадського обговорення деяких вимог до

протиепідемічних заходів при послаблені карантину».

1.2. Протокол вводиться до використання в Миколаївській

ОУНБ на період карантину у зв’язку з поширенням епідемії

COVID-19 до його повного зняття.

1.3. Протокол регламентує організацію внутрішніх бібліотечно-

бібліографічних процесів та обслуговування користувачів.

1.4. Дія даного Протоколу поширюється на усіх працівників та

відвідувачів бібліотеки.

Протокол щодо організації протиепідемічних 

заходів при наданні послуг Миколаївською 

обласною універсальною науковою бібліотекою



2.1. Режим роботи працівників бібліотеки регламентується

наказами директора та затвердженими графіками.

2.2. Допуск працівників до приміщення бібліотеки

дозволяється лише після проходження температурного скринінгу.

Працівники, у яких виявлено температуру тіла вище 37,2С або

ознаки респіраторних захворювань, до роботи не допускаються.

Таким працівникам рекомендується самоізоляція з подальшою

консультацією сімейного лікаря.

2.3. Працівники допускаються до роботи лише у засобах

індивідуального захисту: маска (одноразова медична /

багаторазова тканинна / респіратор) та одноразові (латексні /

нитрилові) рукавички, носіння яких обов’язкове протягом усього

робочого дня.

2. Організація роботи персоналу бібліотеки



2.4. Працівникам, які підлягають ізоляції (старші 60 років та

з групи ризику за станом здоров’я), забороняється працювати у

відкритих для відвідування користувачів приміщеннях.

2.5. Працівники відділів обслуговування, які надаватимуть

послуги користувачам мають бути забезпечені захисними

щитками для обличчя.

2.6. Кількість працівників, які можуть одночасно перебувати

у відділах бібліотеки допускається у розрахунку 1 особа на 10

кв. м площі приміщення.

2.7. Робочі місця працівників, задіяних на внутрішніх

процесах, розміщуються на безпечній відстані 1,5-2 м один від

одного.



3.1. Допуск користувачів до бібліотеки та перебування у

приміщеннях дозволяється лише у засобах індивідуального

захисту: маска (одноразова медична / багаторазова тканинна /

респіратор) та одноразові (латексні / нитрилові) рукавички,

носіння яких обов’язкове протягом усього часу перебування у

закладі.

3.2. Користувачі бібліотеки мають пройти процедуру

температурного скринінгу, що здійснюється при вході черговим

сторожем. Користувачі, у яких виявлено температуру тіла вище

37,2С або ознаки респіраторних захворювань до бібліотеки не

допускаються.

3.3. Інформація про встановлені обмеження та умови

обслуговування користувачів бібліотеки розміщується на дошках

оголошень зовні будівлі та при вході у приміщення, на

офіційному вебсайті бібліотеки та сторінках у соцмережах.

3. Організація обслуговування користувачів



3.4. При вході до бібліотеки та у відділах обслуговування

мають бути обладнані місця для обробки рук спиртовмісними

антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад

60 % для ізопропилових спиртів та понад 70 % для етилових

спиртів.

3.5. Користувачі та бібліотекарі у процесі обслуговування

мають дотримуватися безпечної соціальної дистанції (1,5-2 м).

3.6. Для уникнення можливого скупчення користувачів біля

кафедр реєстрації користувачів та видачі документів, туалетних

кімнат, мають бути нанесені тимчасові маркування для безпечної

дистанції у черзі не менш ніж 1,5 м.

3.7. Кількість осіб, які можуть одночасно перебувати у

відділах бібліотеки допускається у розрахунку 1 особа на 10 кв.

м площі приміщення.



3.8. Час перебування кожного користувача у читальних залах

обмежується 1 годиною щоденно, у комп’ютерних зонах – 30 хв.

щоденно.

3.9. Відстань між робочими місцями користувачів

(читацькими столами, комп’ютерними місцями) має бути не

меншою ніж 1,5 м один від одного.

3.10. У процесі обслуговування бібліотекар та користувач

мають уникати прямого та близького контакту при передачі

предметів (читацького квитка, вимоги, формуляру, книг,

документів), які слід залишати на кафедрі, столі або полицях.

3.11. Користувачі бібліотеки обмежуються у доступі до:

- традиційних (друкованих) каталогів і картотек (для пошуку

інформації використовують електронний каталог та бази даних);

- технічних засобів (комп’ютерної гарнітури).



4. Організація санітарної обробки

4.1. Провітрювання, вологе прибирання приміщень

бібліотеки та дезінфекцію поверхонь з використанням миючих і

дезінфекційних засобів, що містять спирт у мінімальній

концентрації 60% проводити кожні 3 години.

4.2. Антисептичне очищення технічних засобів (комп’ютерна

техніка, інформаційний кіоск) проводити працівникам

відповідних відділів після сеансу роботи кожного користувача.

4.3. Видання, що були у користуванні відвідувачів не

підлягають обробці дезінфікуючими препаратами на основі

миючих засобів та спирту, а відправляються на обсервацію

терміном на 10 діб до спеціально виділених місць у картонних

коробках з обов’язковою позначкою дати початку та закінчення

обсервації.







Після епідемії світ вже буде іншим. 
Збільшуватиметься частка цифрових технологій і 

темпи їхнього зростання. Стануть нормою віддалена 
робота та віртуальні сервіси. 

Бібліотеки мають проаналізувати виклики та 
продумати стратегію подальшого розвитку.

Карантин вивільняє для цього час.

Залишайтесь здорові та працюйте на перспективу! 


