
 

 

 

IZPOSOJA IN VRAČANJE GRADIVA V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
OD 21. MAJA 2020 

 
 
Spoštovani, 
 
od četrtka, 21. maja 2020, bomo postopno odpirali krajevne knjižnice za vračilo in 
izposojo vnaprej naročenega gradiva. 
 
Delovni čas krajevnih knjižnic ostaja nespremenjen in je sledeč: 
 
Prosenjakovci sreda 12.00 – 16.00 (s pričetkom 27. 5. 2020) 

Hodoš četrtek   8.00 – 12.00 (s pričetkom 21. 5. 2020) 

Domanjševci četrtek 12.00 – 16.00 (s pričetkom 21. 5. 2020) 

Motvarjevci petek 12.00 – 16.00 (s pričetkom 22. 5. 2020) 

 
 
Življenje v krajevnih knjižnicah bo še nekaj časa drugačno, kot smo ga bili vajeni pred 
zaprtjem in bo potekalo v skladu z nekaterimi omejitvami in zaščitnimi ukrepi. 
 
Delovanje knjižnic prilagajamo vladnim ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa, 
navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ostalih pristojnih organov. 
 
 
 
Izposoja in vračanje gradiva 
 

• Prosimo vas, da najprej poskrbite za vračilo gradiva, ki ga imate doma. To gradivo bo 
po priporočilih NIJZ odležalo 7 dni, preden bo varno predano naprej v izposojo. 
 

• Gradiva ne morete naročati ob osebnem obisku knjižnice. 
 

• Gradivo, ki si ga želite izposoditi, si rezervirajte s predhodnim telefonskim ali 
elektronskim naročilom: 

 

• KK Motvarjevci in KK Prosenjakovci: v sredo in petek med 12.00 in 16.00 uro na tel. 
št. 041 210 005 (Geza Dora) in e-naslovu geza.dora@gmail.com,  
 

• KK Hodoš: od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro na tel. št. 041 935 045 ali 
02 559 80 33 (Erika Jošar) in e-naslovu madzarska.skup@siol.net, 

 

• KK Domanjševci: od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro na tel. št. 02 530 81 
18 (Jožef Papp) in e-naslovu jozef.papp@ms.sik.si. 
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• Naročeno gradivo boste lahko prevzeli v vaši krajevni knjižnici. Naročite si lahko 
največ 5 naslovov hkrati. 
 

• Prosimo vas, da po osmih dneh v storitvi Moja knjižnica preverite stanje na svojem 
knjižničnem računu. 

 

• Vpis novih članov poteka le preko spleta. Kako to storite, najdete na tej povezavi 
(https://www.ms.sik.si/dogodki-in-obvestila/dogodek-
podrobnosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=485&cHash=0d09ce969f05a088785cfa1f8f
de495a. 

 
 
 
Priporočila ob vstopu v knjižnico 
 

• V knjižnico lahko vstopajo samo zdrave osebe, brez znakov okužbe dihal (npr. 
nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, motnje 
okušanja, vonja…). 
 

• NIJZ starejšim in bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi svetuje, da razmislijo 
o nujnosti in času obiska knjižnice. 

 

• V knjižnico se odpravite posamično, prav tako tudi vstopajte in poskrbite za 
varnostno razdaljo 2 metrov. 

 

• Ne dotikajte se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči. 
 

• Upoštevajte higieno kihanja in kašljanja. 
 

• Upoštevajte napotke zaposlenih v knjižnici. 
 

• Med obiskom knjižnice obvezno nosite zaščitno masko. 
 

• Pri vhodu v knjižnico in ob izhodu je obvezno razkuževanje rok. 
 

• V knjižnici bo omejeno gibanje (ne bo mogoča uporaba računalnika in sanitarij, ne bo 
prostega pristopa do gradiva…). 

 

• Obisk v knjižnici naj bo čim krajši. 
 
 

 
Ravnanje z gradivom doma (NIJZ) 
 
Svetujemo vam, da izposojeno gradivo po prihodu domov odložite na nedostopno mesto in 
ga pričnete uporabljati glede na material, iz katerega je - po preteku vsaj toliko časa, kot je 
trenutno znano, da virus preživi na materialu, iz katerega je gradivo. Če je gradivo iz različnih 
materialov, upoštevamo čas za material, na katerem virus preživi najdlje. Čas lahko 
skrajšate tako, kakor je opisano pri paketu spodaj. 
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Po do sedaj znanih podatkih iz literature na osnovi laboratorijskih raziskav novi koronavirus 
SARS-CoV-2 na tiskarskem in tekstilnem papirju preživi 3 ure, na kartonu 24 ur, na gladkih 
površinah, kot so steklo in bankovci, 4 dni, gladkih površinah, kot sta jeklo in plastika, pa 7 
dni. 
 
V primeru naročila knjig po pošti svetujemo, da še neodprt paket odložite na nedostopno 
mesto in pustite nedotaknjenega odležati vsaj 3 dni. Po najmanj 3 dneh lahko paket odprete 
in pregledate, iz kakšnega materiala je gradivo. 
 
Če je gradivo v pošiljki izključno iz papirja in kartona, ga lahko po preteku najmanj 3 dni 
uporabljate. Če pa je iz plastificiranega materiala oziroma zaščiteno (ovoj) s plastičnim 
materialom, ga temeljito obrišite z razkužilom (70 do 80% etanol ali 0,1% raztopina 
natrijevega hipoklorita (postopek priprave raztopine najdete tu: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priprava-razkuzila.pdf)) ali pa pustite 
gradivo stati še nadaljnje 4 dni (torej skupno 7 dni). Po preteku tega časa lahko gradivo 
varno uporabljate. 
 
Pri rokovanju s paketom in njegovo vsebino vedno pazite, da se med tem ne dotikate obraza 
(še zlasti ne oči, nosu in ust) in si po rokovanju vedno temeljito umijte oz. razkužite roke. 
 
Če z uporabo gradiva nikakor ne morete počakati (npr. izpitni roki), si pred in po branju 
gradiva umijte ali razkužite roke in po branju gradiva še površino, na kateri je ležalo gradivo. 
Ne listajte gradiva z oslinjenimi prsti. Ves čas upoštevajte vsa priporočila za preprečevanje 
okužbe (z neumitimi rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust; upoštevamo pravilno higieno 
kašlja in kihanja, umivamo ali razkužujemo roke…). 
 
 
 
Veselimo se vašega ponovnega obiska. 
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KÖNYVKÖLCSÖNZÉS ÉS KÖNYVCSERE  
A VIDÉKI KÖNYVTÁRAKBAN 2020. MÁJUS 21-ÉTŐL 

 
 
Tisztelt könyvtárlátogatók, 
 
2020. május 21-én, csütörtöktől kezdődően fokozatosan megnyitjuk a vidéki 
könyvtárakat a dokumentumok visszaadása és az előre megrendelt könyvek 
kölcsönzése terén. 
  
A vidéki könyvtárak nyitvatartási ideje nem változott, ez a következő: 
 
Pártosfalva szerda 12.00 – 16.00 óra   (2020. 5. 27-én kezdődően) 

Hodos csütörtök   8.00 – 12.00 óra   (2020. 5. 21-én kezdődően) 

Domonkosfa csütörtök 12.00 – 16.00 óra   (2020. 5. 21-én kezdődően) 

Szentlászló péntek 12.00 – 16.00 óra   (2020. 5. 22-én kezdődően) 

 
A vidéki könyvtárak most egy ideig másképp fognak működni, mint az előző időszakban. 
Egészségünk védelme érdekében ezért kénytelenek vagyunk bizonyos korlátozásokat s 
előírásokat betartani.    
 
A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a vidéki könyvtárak működését 
összhangba hoztuk a kormányzati intézkedésekkel, figyelembe véve a Nemzeti 
Közegészségügyi Intézet és az illetékes hatóságok utasításait. 
 
 
 
A dokumentumok kölcsönzése és visszaadása 
 

• Kérjük Önöket, hogy minél előbb hozzák vissza a kikölcsönzött dokumentumokat. A 
Nemzeti Közegészségügyi Intézet utasítása szerint ezen könyvek 7 nap elteltével 
lesznek majd ismét biztonságosan kölcsönözhetők. 
 

• Egyéni könyvtárlátogatáskor nem rendelhetők könyvek.  
 

• Azon könyvtári dokumentumokat, amelyeket szeretnének kikölcsönözni azt 
előzetes telefonhívás és elektronikus postán keresztül lehet előjegyeztetni: 

 

• A szentlászlói és a pártosfalvi vidéki könyvtárban szerdán és pénteken 12.00 és 16.00 
óra között a 041 210 005 telefonszámon (Dora Géza) vagy a           
geza.dora@gmail.com  elektronikus postacímen. 

 

• A hodosi vidéki könyvtárban csütörtökön 8.00 és 12.00 óra között a 041 935 045 
telefonszámon (Jósár Erika) vagy a madzarska.skup@siol.net  elektronikus 
postacímen. 
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• A domonkosfai vidéki könyvtárban hétfőtől péntekig 8.00 és 15.00 óra között a 02 530 
81 18 telefonszámon (Papp József) vagy a jozef.papp@ms.sik.si  elektronikus 
postacímen. 
 

• A megrendelt könyveket a kiválasztott vidéki könyvtárban vehetik át. Egyszerre 
legtöbb 5 könyv kölcsönözhető. 

 

• Kérjük Önöket, hogy nyolc nap elteltével a Moja knjižnica weboldalon minden olvasó 
ellenőrizze le a saját könyvtári oldalát a könyvek visszaadása miatt. 
 

• Az új olvasók beiratkozása a könyvtár weboldalán keresztül lehetséges.    Ezt a 
következő weboldalon tehetik meg: https://www.ms.sik.si/dogodki-in-
obvestila/dogodek-
podrobnosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=485&cHash=0d09ce969f05a088785cfa1f8f
de495a 

 
 
 
Elvárásaink a könyvtári látogatás alkalmából 
 

• Csak egészséges emberek jöhetnek be a könyvtárba előzetes légúti fertőzés jelei 
(pl. megfázás, tüsszögés, köhögés, torokfájás, magasabb láz, íz- és illat érzékelő 
zavarok) nélkül. 
 

• A Nemzeti Közegészségügyi Intézet azt ajánlja, hogy az idősebb és a nem fertőző 
krónikus betegségben szenvedő polgárok előzetesen mérlegeljék a 
könyvtárlátogatás szükségességét. 

 

• A könyvtár helyiségébe egyenként menjenek be s tartsák be a 2 méter 
biztonsági távolságot. 

 

• Ne törölgessék az arcot, a szájat, az orrt és a szemet.  
 

• Köhögéskor és tüsszentéskor tartsák be a higiéniai szabályokat. 
 

• Kövessék a könyvtáros utasításait. 
 

• Könyvtárlátogatáskor kötelező a védő maszk használata. 
 

• A könyvtárba való belépéskor és távozáskor kötelező mindkét kéz fertőtlenítése.  
 

• A könyvtárban való tartózkodás korlátozott (nincs lehetőség a könyvtár 
szabadpolcos részlegének, a számítógép és az illemhely használatára). 
 

• A könyvtárlátogatási idő legyen minél rövidebb. 
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A könyvtári dokumentumok használata otthon a Nemzeti Közegészségügyi Intézet 
ajánlata szerint 
 
Azt javasoljuk, hogy a kikölcsönzött könyvtári dokumentumokat hazaérkezéskor  bizonyos 
ideig hagyjuk egy helyiségben, mivel a vírus fennmarad azon az anyagon, amelyből készült. 
Ha a dokumentum különféle anyagokból készült, akkor azt az időt vegyük figyelembe, amely 
során a vírus a leghosszabb ideig él. A használat előtti időt a további utasítások szerint lehet 
lerövidíteni, majd csak ezen idő eltelte után vegyük kézbe a dokumentumokat.  
 
Az eddig megjelent szakirodalom és a laboratóriumi kutatások alapján kapott adatok szerint 
az új SARS-CoV-2 koronavírus 3 órán keresztül él a nyomtatott papíron és a textilen, a 
kartonon 24 órát, a sima felületeken, mint például az üveg és a bankjegyek 4 napig, a sima 
felületeken, mint pl. az acél és a műanyag 7 napig él.  
 
Könyvek postai megrendelése esetén azt javasoljuk, hogy a megérkezett zárt csomagot 
tegyék egy védett helyre s 3 napig hagyják érintetlenül. Legalább 3 nap elteltével nyissák ki 
a csomagot és ellenőrizzék, hogy milyen anyagból készült a dokumentum. 
 
Ha a csomagban lévő dokumentum kizárólag papírból és kartonból készült, akkor legalább 
3 nap eltelte után használható. Ha az műanyagból készült, vagy műanyaggal lett beborítva, 
akkor azt alaposan töröljék le fertőtlenítőszerrel (70–80% etanol, vagy 0,1% nátrium-
hipoklorit oldattal). A fertőtlenítő oldat elkészítésének módja itt található: https://www.nijz.si 
/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priprava-razkuzila.pdf  
További 4 napig ne vegyék kézbe a dokumentumot (összesen 7 napig). Ezen idő elteltével 
biztonságosan használhatják a dokumentumot. 
 
A csomag és annak tartalmának a kézbevételekor mindig ügyeljenek arra, hogy ne érintsék 
meg az arcot (különösen a szemet, az orrt és a szájat). A  csomag kézbevétele  után 
kezeiket mindig alaposan mossák meg és fertőtlenítsék. 
 
Ha nem tudnak sokat várni (pl. vizsgára való felkészülés miatt) a dokumentum olvasása  
előtt és után alaposan mossák meg és fertőtlenítsék kezeiket. A dokumentumot ne lapozzák 
nyálkás s nedves kézzel. A fertőzés elkerülése érdekében mindig tartsák be az összes 
ajánlást, ne érintsék meg a szemet, az orrt és a szájat mosatlan kézzel. Köhögés és 
tüsszentés során tartsák be a megfelelő higiéniát, alaposan mossák meg és fertőtlenítsék 
mindkét kezüket. 
 
 
 
Örülünk annak, hogy ismét meglátogatnak bennünket. 
 

 


