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Zarządzenie nr 54/2021 

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy   
z dnia 2 września 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Miejsca Aktywności Lokalnej – MAL CHRZANÓW – 

w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  

w okresie od 6 września 2021 r. do czasu odwołania 

   
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (j.t. Dz.U. 2018. poz.1983), § 7 ust. 1 oraz § 12 ust 2 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 
Bemowo m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/1420/2017 Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9666), w związku 
z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, spowodowanym podjęciem kroków mających na celu 
zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 oraz wprowadzeniem rekomendacji i wytycznych 
(przez Bibliotekę Narodową, Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, oraz Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 2 maja 2020 z późn.zm.), w funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Wprowadza się procedurę organizacji pracy organizacji pracy Miejsca Aktywności Lokalnej – 

MAL CHRZANÓW w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w okresie od 6 

września do odwołania. 

2. Tekst procedury, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
  

/-/ Anna Fiszer - Nowacka 

Dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

 
 

 
   

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

załącznik nr 1 do zarządzenia 54/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy   
z dnia 2 września 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Miejsca Aktywności Lokalnej MAL CHRZANÓW  
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  

w okresie od 6 września 2021 r. do czasu odwołania 

 
ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSCA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 

 
MAL CHRZANÓW W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19 

 
1. Na terenie MAL może przebywać jednocześnie maksymalnie 8 osób oraz koordynator 

miejsca, przy zachowaniu przez użytkowników wszystkich zalecanych środków 

ostrożności:  

1) stosowanie maseczki, przyłbicy lub innej formy osłaniania ust i nosa na terenie MAL’u,  

2) stosowanie rękawiczek – kosz na zużyte rękawiczki będzie dostępny przy 

wejściu/wyjściu,  

3) bezwzględna dezynfekcja rąk przy wejściu do lokalu MAL - środek do dezynfekcji rąk 

będzie dostępny przy wejściu wraz wyraźną informacją o konieczności zdezynfekowania 

rąk przed wejściem do przestrzeni,  

4) zachowanie odległości między użytkownikami przebywającymi w przestrzeni MAL 

wynoszącej co najmniej 1,5 m. Rodzic/opiekun prawny może wejść do przestrzeni MAL’u 

z max. 2 dzieci w wieku do lat 13. Dzieci powyżej 13 r.ż. traktowane są jako samodzielne 

osoby.  

2. Użytkownik ma możliwość pobytu w Miejscu Aktywności Lokalnej:  

- w trakcie zorganizowanych przez koordynatora lub animatora aktywności typu: 

warsztaty,   

- po udzieleniu zgody przez koordynatora miejsca z zastrzeżeniem, że liczba osób 

przebywających w MAL nie przekracza 8.  

3. Koordynator miejsca ma prawo odmówić korzystania z przestrzeni MAL-u osobom nie   

posiadającym zabezpieczenia twarzy i rąk, a także osobom nie zachowującym dystansu 1,5 

m.  

4. Powyższe regulacje obowiązują od dnia 06 września 2021 r. do odwołania.  

 

 


