Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 500 від 17
червня 2020 р., щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня
2020 р., наказу ректора Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна № 2401/-1/213 від 23 червня 2020 «Про продовження
карантину і та вжиття протиепідемічних заходів» Центральна наукова
бібліотека продовжує перебувати на карантині й обслуговувати користувачів
у дистанційному режимі.
Керуючись Постановою Міністерства охорони здоров’я України та
Головного державного санітарного лікаря України № 16 від 09.05.2020 «Про
затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають
приймання відвідувачів в офісних приміщеннях на період карантину у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», яка
рекомендована Українською бібліотечною асоціацією під час поступового
виходу з карантину і роботи бібліотек України в адаптивному карантині,
Інструкцією з охорони праці № 115 під час дистанційної (надомної) роботи в
умовах карантину, затвердженою наказом ректора університету 29 травня №
0108/-1/188 та з метою забезпечення охорони здоров’я працівників і
користувачів Центральної наукової бібліотеки Каразінського університету
пропонуються наступні правила.
Увага користувачів!
1. Відкриття окремих приміщень бібліотеки для відвідування.
1.1. Під час карантину доступ до приміщень бібліотеки надається
виключно професорсько-викладацькому складу, студентам,
аспірантам, докторантам Каразінського університету.
1.2. Користувачі інших ЗВО та міські користувачі обслуговуються
дистанційно, крім доступу у приміщеннях ЦНБ до наукометричних БД
Web of Science, Elsevier. Обслуговування користувачів відбувається за
попереднім записом
1.3. Відвідувачі бібліотеки допускаються до приміщень ЦНБ лише в
респіраторах та захисних масках, що повністю покривають органи
дихання на обличчі.
1.4. Категорично забороняється вхід до бібліотеки відвідувачам з будьякими ознаками застудних захворювань або підвищеної температури
(37,2).
1.5. Відвідувачі повинні дотримуватися дистанції від контакту один з
одним та з бібліотекарем (1,5-2 метри).

1.6. Література з книгосховищ не видається.
1.7. Забороняється користування картковим каталогом.
1.8. Центр «Вікно в Америку», Кирило-Мефодіївський центр, комп’ютери
для електронного замовлення, читальні зали для обслуговування
користувачів не працюють.
2. Надання послуг з використання програми USMLE для підготовки
екзамену англійською мовою «Крок 1» та «Крок 2» та роботи з
наукометричними та повнотекстовими базами даних.
2.1. Місця у читальному залі № 2 надаються виключно для використання
програми USMLE для підготовки екзамену англійською мовою «Крок
1» та «Крок 2»; у Центрі Інтернет-технологій місця надаються для
роботи з наукометричними, повнотекстовими базами даних та на
комп’ютерах, де встановлена програма USMLE для підготовки
екзамену англійською мовою «Крок 1» та «Крок 2». Для інших
сервісів, у тому числі роботі з соціальними мережами, послуги під час
карантину не надаються. Відвідування читального залу № 2 та Центру
Інтернет-технологій, робота користувачів протягом усього часу з
програмами та БД відбувається тільки у захисних масках або
респіраторах.
2.2. Відвідування приміщень Центру Інтернет-технологій, читального залу
№ 2 відбувається у такому режимі: понеділок-п’ятниця з 10.00-16.00
тільки за попереднім записом для роботи за персональними
комп’ютерами.
Запис відбувається після узгодження з черговим працівником у робочі
дні з 10.00-16.00 за телефонами:
для роботи у Центрі Інтернет технологій (057)707-51-21;
для роботи у читальному залі №2 (057)707-56-53.
2.3. Користувачі працюють тільки за столами з відповідним маркуванням
(вказаних бібліотекарем). Відвідувачі можуть користуватися лише
обмеженою кількістю комп’ютерів.
2.4. Кожні дві години проводиться дезінфекція підлоги, поверхонь столів.
Клавіатури комп’ютерів, мишок дезінфікуються після закінчення
роботи кожного користувача.
2.5. За порушення правил бібліотеки під час карантину, користувач
позбавляється права відвідування бібліотеки

