
 پروتکل کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 کرونا ویروس شیوع از پیشگیری منظور به

و لزوم کاهش ترددهای  با توجه به شرایط پیش آمدهبه اطالع می رساند به علت شیوع بیماری کرونا و 
ت از سالمتی ، همچنین حفاظمنابع کتابخانهده شدن جلوگیری از آلو به منظور عه کنندگانجمراغیرضروری 

، علوم پزشکی زنجانشگاه دان مرکزیو همکاران گرامی، در خدمات دهی کتابخانه  عزیزدانشجویان 
 :تغییرات ذیل ایجاد شده است

 .تا اطالع ثانوی رسمی تعطیالت و شبعصر و های  شیفتدر  کتابخانه تعطیلی -1

  .مرجع و پایان نامه ها تا اطالع ثانویبخش تعطیلی سالن های مطالعه، سایت های کامپیوتر،  -2
 .کتابخانه تا اطالع ثانویهیات علمی و دانشجویی تعطیلی کارگاه های آموزشی  -3
 .کتابخانه تا اطالع ثانویتعطیلی جلسات  -4
 وی.در کتابخانه تا اطالع ثانمراسم و اجتماع هرگونه عدم برگزاری  -5
و کانال های دانشجویی دانشگاه  اعالنات هایتابلو سایت کتابخانه،در وبگسترده اطالع رسانی  -6

 .کتابخانهساعات کاری و خدمات در خصوص 
  محدودشدن خدمات کتابخانه به تسویه حساب دانشجویان، تحویل پایان نامه و...  -7
 به مخزن کتابخانه. نندگانمراجعه کممانعت از ورود  -8
 .ماه اردیبهشت سیتمدید کتاب ها تا  -9
 .و سپس انتقال آن به مخزنجداگانه در محلی  هفته به مدت دو گشتیی برکتاب ها قرارگیری -10
  .در ساعات اداری نالینایه خدمات مرجع به صورت تلفنی و آار -11
  .انجام شودروزانه کتابخانه های بندی کارکنان به گونه ای که فعالیت  شیفت -12
  .به صورت دورکاری کتابخانه فعالیت هایانجام برخی از  -13
قفسه  ، مرتب سازی،منابع ازجمله وجینعقب افتاده توسط کارکنان  برخی فعالیت هایانجام  -14

 پیوتری و...روزکردن سیستم های کامرسیدگی به اموال کتابخانه، به  خوانی،
 رعایت فاصله اجتماعی بین کارکنان و مراجعه کنندگان با خود و یکدیگر.  -15
 توسط کارکنان. بهداشت فردیرعایت الزام  -16
 .و دستکش توسط کارکناناستفاده از ماسک  -17
  .ضدعفونی کنندهمحلول های الکل وضدعفونی مرتب دست ها توسط کارکنان و مراجعان با  -18
 .بدارخانهعدم ورود افراد متفرقه به آو  رعایت نکات بهداشتی در آبدارخانه -19
 و...میز پذیرش، دستگیره ها، آسانسور مانند ضدعفونی روزانه سطوح مختلف  -20
 مواد ضدعفونی کننده.کتابخانه توسط کف روزانه ضدعفونی  -21
 مواد ضدعفونی کننده.توسط  سرویس های بهداشتیروزانه ضدعفونی  -22

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان


