Σταδιακή Επαναλειτουργία της
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ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 33465/2020 ΦΕΚ
2087/Β/30-5-2020 και μετά από τρίμηνη καραντίνα, η Δημοτική
Βιβλιοθήκη Παλαιού Φαληρου εναρμονίζεται με τις νέες οδηγίες
και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και δεδομένα ως εξής:
“Κατά το Άρθρο 15 παράγραφος 2.Στις δημόσιες υπηρεσίες πάσης
φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου, ελάχιστη
απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων. Η
εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις,
κατόπιν προηγούμενου ραντεβού”.
ΑΝΟΙΧΤΑ:
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 14:00.
Αρχή με λειτουργία του Δανειστικού Τμήματος:
– Δανεισμός και επιστροφές υλικού (κατόπιν τηλ. ραντεβού )
(φύλαξή τους σε ειδικό χώρο – καραντίνα 72 ωρών)

– Επιστροφές των βιβλίων θα γίνονται καθημερινά (ανέπαφα) σε
ειδικό στάντ το οποίο θα βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο της
βιβλιοθήκης (έξω από την κεντρική πόρτα εισόδου), όπου θα
αφήνετε τα βιβλία μέσα σε μία τσάντα,
αναγράφοντας το
ονοματεπώνυμό σας καυώς και τον Αριθμό μέλους.
– Δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής νέων μελών μέσω mail :
vivliothiki.dpf@palaiofaliro.gr
Το κοινό θα προσέρχεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού (ημέρα
και ώρα).
Τα ραντεβού θα τηρούνται αυστηρά.
Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και αντισηπτικού διαλύματος
μπαίνοντας στο χώρο και η συναλλαγή θα είναι ανέπαφη.
Η παραμονή στο χώρο θα είναι διάρκειας δέκα (10) λεπτών.
Συνεχίζεται η δυνατότητα των υπηρεσιών που παρείχε
Βιβλιοθήκη μας κατά το διάστημα της τρίμηνης καραντίνας.
–
Περιηγηθείται
στον
https://libpfaliro.openabekt.gr
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– Αναζητήστε, ανακαλύψτε, εντοπίστε τα βιβλία της αρεσκείας
σας και επικοινωνήστε με την βιβλιοθηκονόμο για κράτηση και
ραντεβού στο
210-9812390 (9:30-12:30)
Συνεχίζουμε το πρόγραμμα
“Βοήθεια στο σπίτι- Τα βιβλία έρχονται σπίτι σας”
– Διαλέγουμε, ετοιμάζουμε,απολυμαίνουμε, οργανώνουμε διαδρομές
και παραδίδουμε με ασφάλεια τα βιβλία στα μέλη μας.
– Κατόπιν τηλεφωνικών κρατήσεων από Δευτέρα έως και Τετάρτη
(9:30-12:30).
-Μπορείτε να δανείζεστε 1-2 βιβλία για 15 ημέρες.
Η ημέρα παράδοσης κατ’ οίκον των βιβλίων
είναι Πέμπτη από τις 9:00 έως και τις 13:00.

Η ημέρα επιστροφής και παραλαβής των βιβλίων
είναι Παρασκευή από τις 9:00 έως 13:00.
Το βιβλίο θα επιστραφεί σε 15 ημέρες ακριβώς με τον ίδιο
τρόπο.
Ανανεώσεις δεν ισχύουν.
ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ: Αναγνωστήρια, Πληροφοριακό τμήμα – Η/Υ, (WC),
Ξεναγήσεις, Ομάδες, Εκδηλώσεις.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την βιβλιοθήκη μέσω e mail στη
διεύθυνση vivliothiki.dpf@palaiofaliro.gr και στο 210-9812390,
για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Καλή μας αρχή, με υπευθυνότητα και ασφάλεια!

