ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. ∆/νση : 25ης Μαρτίου 15
Ταχ. Κωδ.

: 50200- Πτολεµαΐδα

Τηλέφωνο : 24633 50148

Πτολεµαΐδα 22-2-2021

Fax

: 24633 50150

E mail

: grtyp@ptolemaida.gr

Προς: Μ.Μ.Ε

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκινάει σταδιακά η λειτουργία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεµαΐδας.
Κατόπιν της υπ. Αριθµ. ∆Ια/ΓΠ.οικ. 10604/2021 - ΦΕΚ 643/Β/18-2-2021 απόφασης σας
ενηµερώνουµε πως από σήµερα ∆ευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 η

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη

Πτολεµαΐδας προχωρά σε σταδιακή επαναλειτουργία των υπηρεσιών της προς το κοινό.
Για τον προγραµµατισµό της επίσκεψης του αναγνωστικού κοινού στη ∆ανειστική Συλλογή της
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεµαΐδας, απαιτείται η αποστολή e-mail ή προηγούµενη τηλεφωνική
επικοινωνία, προκειµένου να οριστεί συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα προσέλευσης.
Το αναγνωστικό κοινό καλείται να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης
Πτολεµαΐδας σχετικά µε τους όρους προσέλευσης και εξυπηρέτησής του τόσο για την προστασία
της ∆ηµόσιας Υγείας όσο και για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της.
Οδηγίες προς το αναγνωστικό κοινό

1. Για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, η προσέλευση του αναγνωστικού κοινού θα
γίνεται αποκλειστικά κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το
αίτηµά τους δε δύναται να πραγµατοποιηθεί µε άλλο τρόπο. Για τον προγραµµατισµό της
επίσκεψής σας στο Τµήµα της ∆ανειστικής Συλλογής της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης της
Πτολεµαΐδας, απαιτείται η αποστολή email ή προηγούµενη τηλεφωνική επικοινωνία,
προκειµένου να οριστεί συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα προσέλευσής σας.
∆ήµος Εορδαίας-Γραφείο Τύπου
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2. To ωράριο λειτουργίας θα είναι ∆ευτέρα-Παρασκευή 8.00 – 14.00. Για το συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα θα πραγµατοποιούνται επιστροφές βιβλίων αποκλειστικά στο Τµήµα
Επιστροφών στο Ισόγειο καθώς και δανεισµοί υλικού κατόπιν ραντεβού.
3. Κατά την είσοδό σας στο χώρο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεµαΐδας, θα πρέπει
υποχρεωτικά να απολυµαίνετε τα χέρια σας µε τη χρήση του αντισηπτικού υγρού που θα
βρίσκετε στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδιαλλαγής σας µε τον αρµόδιο υπάλληλο απαιτείται η τήρηση
απόστασης τουλάχιστον 1,5 µέτρου µεταξύ σας.
5. Απαραίτητη είναι η χρήση προστατευτικής µάσκας από µέρους σας.
6. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του υλικού από άλλον αναγνώστη, χωρίς την µεσολάβηση του
ασφαλούς χρόνου καραντίνας του (72 ώρες).
7. Προσωρινά αναστέλλεται το δικαίωµα κράτησης δανεισµένου υλικού.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε µε το
προσωπικό της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεµαΐδας, στο τηλέφωνο 2463021154 ή στο
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ptolib@otenet.gr από ∆ευτέρα – Παρασκευή από 8:00 – 14:00
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