
Ministerstvo kultury vydalo doporučení pro provoz knihoven  
od 14. 10. do 3. 11. 2020 
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/platna-hygienicka-opatreni-4-cs3993.html 
 
Cílem Doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v 
evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb. 
 
Je třeba důsledně dodržovat následující principy: 
 

 dodržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m mezi lidmi, a to jak mezi čtenáři a návštěvníky 
vzájemně, tak mezi zaměstnanci knihoven a zejména při poskytování služeb mezi 
pracovníkem knihovny a čtenářem nebo návštěvníkem; 

 používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu čtenáři, návštěvníky i zaměstnanci 
knihovny; o této povinnosti musí knihovna čtenáře a návštěvníky vhodným způsobem 
informovat  

 u vstupu do knihovny čtenář či návštěvník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční 
prostředek zajistí provozovatel knihovny a o povinnosti dezinfekce rukou vhodným 
způsobem informuje;  

 pracovníci knihoven provádějí hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a 
dalšími knihovními dokumenty, 

 v knihovnách zajistit pravidelný důsledný úklid s důrazem na hygienu často dotýkaných 
povrchů; 

 zamezit shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. studovny, 
vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, WC apod., 

 upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech 
případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu s uživateli 
knihovny v provozních hodinách. Preferovat návratové boxy a jiná samoobslužná zařízení při 
manipulaci s dokumenty. 

 
V daném období platí omezení hromadných akcí (tj. akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve 
vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech) s výjimkami viz 
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadne-akce-1021.pdf 
 
O  pravidlech uvedených pod odrážkami 1 - 3 je nezbytné informovat zaměstnance i čtenáře a 
návštěvníky knihovny, a to zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu do knihovny, 
pomocí elektronické komunikace na webových stránkách knihovny či sociálních sítích nebo jiným 
vhodným způsobem. 
 
Uvedená doporučení se mohou změnit v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace v 
ČR, opatřeními vlády, případně mohou být dále upřesněna orgány státní správy a samosprávy. 
 
Podrobnější informace k zajištění podmínek pro optimální hygienické a organizační fungování 
knihoven naleznete na https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus 
 
Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb a další omezení mohou být nyní upravena i 
lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické 
situace v regionu. Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové 
stránky příslušné krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete i na 
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/. 
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