Zarządzenie nr 2/2020
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina
w Olsztynie
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie zasad funkcjonowania Biblioteki,
Składnicy Instrumentów Muzycznych
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( zpóź zmianami) oraz Rozporządzenia MEN z

dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( z póź. zmianami)
wprowadzam zasady pracy
Biblioteki Szkolnej – załącznik nr 1 oraz
Składnicy Instrumentów Muzycznych – załącznik nr 2
Procedury obowiązują od dnia 25 maja do 7 czerwca 2020 roku

Załącznik nr 2
Instrukcja korzystania ze SKŁADNICY INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie
1. Godziny pracy składnicy instrumentów muzycznych:

wtorek
czwartek

15.00 – 17.00
15.00 – 17.00

2. Pracownicy i użytkownicy przebywają w składnicy przy odpowiednim zabezpieczeniu
i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa – używają środków ochrony w postaci m.in.:
maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących.
3. Pomiędzy pracownikami i użytkownikami powinna być zachowana bezpieczna odległość
minimum 2 m. Obowiązuje to również osoby czekające przed wejściem do składnicy.
4. Liczba osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu składnicy musi równać się
liczbie stanowisk obsługi (1). Pozostałe osoby zobowiązane są oczekiwać na skorzystanie
ze składnicy przed wejściem do pomieszczenia
5. Każda osoba obsługiwana jest przez pracownika z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
pracownik tylko wypożycza instrument. Zwrotu instrumentu można dokonać poprzez
wypełnienie druku „ZWROT” i pozostawienie ich w wyznaczonym miejscu przed składnicą.
.
6. Z uwagi na zagrożenie zwracane instrumenty będą poddawane kwarantannie przez okres
3 dni, co ograniczy możliwość wypożyczenia ich w tym czasie.
7. Wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii, PSM w Olsztynie zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian w zasadach korzystania z usług składnicy
Osoby chore prosimy o pozostanie w domach.
Zwracamy się do Państwa o respektowanie powyższych instrukcji oraz o wyrozumiałość
w najbliższym czasie.

