Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 10
Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu z dnia 27 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w „Regulaminie korzystania z materiałów archiwalnych i dokumentacji o czasowym
okresie przechowywania w czytelni Archiwum Państwowego w Przemyślu” w związku
z wystąpieniem stanu epidemii

Aneks do Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych i dokumentacji o
czasowym okresie przechowywania w czytelni Archiwum Państwowego w Przemyślu
wprowadzony Zarządzeniem nr 8/2018 Dyrektora Archiwum Państwowego
w Przemyślu z dnia 15 maja 2018 roku

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz.792) – dalej Rozporządzenie oraz zaleceń
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przesłanych pismem DOA.0111.2.2020
z 30.04.2020 ustala się czasowo następujące zasady korzystania w czytelni akt Archiwum
Państwowego Przemyślu (dalej Archiwum) z materiałów archiwalnych i dokumentacji
o czasowym okresie przechowywania:
§1
Zasady bezpieczeństwa
1.

Osoba pragnąca skorzystać z materiałów archiwalnych i z dokumentacji o czasowym
okresie przechowywania, po wejściu do budynku zobowiązana będzie poczekać
w specjalnie wyznaczonej strefie na osobę, która przeprowadzi ją do czytelni.
Pracownik wpuszczający osobę z zewnątrz odpowiedzialny jest za przekazanie osoby
z zewnątrz do osoby pełniącej dyżur w czytelni.

2.

Osoba, która ma objawy infekcji wirusowej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić
obsługę Archiwum.

3.

Wszystkie osoby odwiedzające Archiwum, mają obowiązek mieć osłoniętą twarz (usta
i nos) za pomocą maseczki lub w inny sposób przez cały czas pobytu w Archiwum.

4.

Każdy użytkownik przed wejściem do czytelni archiwum będzie zobowiązany do
zdezynfekowania dłoni oraz pobrania rękawiczek jednorazowych przygotowanych na

stoliku przy wejściu do czytelni. Po skorzystaniu z akt rękawice jednorazowe należy
wyrzucić do zamykanego pojemnika umieszczonego przy wejściu do czytelni.
5.

W czytelni archiwum może przebywać jednorazowo do 4 użytkowników w ciągu dnia
z następującym podziałem: dwie osoby w godzinach 8.00-11.00 i kolejne dwie osoby
w godzinach 12.00-15.00 z zachowaniem minimum 2 metrowych odstępów.

6.

Użytkownik nie będzie mógł swobodnie przemieszczać się po czytelni i będzie musiał
skorzystać tylko z przygotowanego dla niego stanowiska pracy. Zamówione akta będą
przygotowane przy stoliku użytkownika. W tym samym miejscu akta będą odkładane
przez użytkownika po skorzystaniu. W przypadku chęci skorzystania z dostępnych
skanerów, dyżurny czytelni wskaże miejsce pracy dla użytkownika.

7.

Po opuszczeniu czytelni akt przez użytkownika dyżurny dezynfekuje biurko, krzesło
i sprzęt używany przez użytkownika.

8.

Szatnia dla użytkowników nie będzie dostępna, odzież wierzchnią i ewentualne torby,
należy umieścić w miejscu wskazanym przez dyżurnego czytelni.
§2
Godziny pracy czytelni, organizacja pracy czytelni

1.

Czytelnia archiwum otwarta jest dla użytkowników w godzinach 8.00-15.00 z przerwą
na wietrzenie i dezynfekcję 11.00-12.00.

2.

Na wizytę w czytelni należy umówić się telefonicznie lub mailowo. Przed planowaną
wizytą należy przesłać drogą mailową „rewersy” oraz „zgłoszenie użytkownika
zasobu”. Formularze są dostępne na stronie internetowej Archiwum Państwowego
w Przemyślu.

3.

W ciągu jednego dnia z czytelni może skorzystać do 4 użytkowników po uprzednim
umówieniu wizyty i zamówieniu akt.

4.

Odwiedzający może skorzystać z czytelni dopiero po otrzymaniu potwierdzenia
telefonicznie lub mailowo zawierającego datę i godziny rezerwacji.

5.

Wprowadza się limit ilości udostępnianych jednorazowo akt do 5 jednostek
archiwalnych lub dokumentacji o czasowym okresie przechowywania dla jednego
użytkownika.

6.

Użytkownicy nie mogą samodzielnie korzystać z dostępnej w czytelni biblioteki
podręcznej.

7.

Wszystkie inwentarze i książki mogą być udostępnianie przez pracownika archiwum.

8.

W przypadku chęci skorzystania z inwentarza, jeżeli jest on dostępny w formie
elektronicznej, udostępnia się formę elektroniczną inwentarza na przygotowanym
stanowisku komputerowym.

9.

Akta oraz inwentarze zwrócone przez użytkowników podlegają kwarantannie przez
5 dni. Będą składowane w przeznaczonym do tego miejscu i oznaczone datą zwrotu.
W tym czasie nie mogą być wypożyczane innym osobom.

10.

W przypadku ewentualnych zamówień na kopie, użytkownicy na dostępnych przy ich
stanowiskach pracy formularzach składają zamówienie a następnie pozostawiają
formularz na stoliku. Ustnie, telefonicznie lub mailowo dyżurny poinformuje o terminie
realizacji zamówienia.
§3
Postanowienia końcowe

1.

Dyrektor Archiwum zastrzega sobie prawo odmowy udostępniania materiałów
archiwalnych i materiałów o czasowym okresie przechowywania w formie osobistej
osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu.

2.

Osoba, która bez wcześniejszej umówionej wizyty może przyjść do Archiwum
w sprawie udzielenia wstępnej informacji przed skorzystaniem z akt, zostanie
zatrzymana po wejściu do budynku i w wyznaczonej strefie będzie musiała zaczekać na
dyżurnego, który z zachowanie 2 m odstępu ubrany w maseczkę lub przyłbicę będzie
mógł udzielić informacji.

3.

W sprawach nie ujętych powyższym Aneksem stosuje się Regulaminu korzystania
z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w czytelni Archiwum
Państwowego w Przemyślu wprowadzony Zarządzeniem nr 8/2018 Dyrektora
Archiwum Państwowego w Przemyślu z dnia 15 maja 2018 r.

4.

Niniejszy Aneks do Regulaminu stosuje się od 1 czerwca 2020 r. do odwołania.

