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Wznowienie działalności Czytelni i obsługi
interesantów w Oddziałowym Archiwum IPN
Lublin – 25 maja 2020

Od 25 maja 2020 r. wznowiona zostanie działalność Czytelni Akt Jawnych oraz obsługa
interesantów w Oddziałowym Archiwum IPN Lublin. Wszystko jednak z zachowaniem
środków ośrodków ostrożności związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa.
Poniższe komunikaty prezentują zasady działania Czytelni oraz jak będzie wyglądać
obsługa interesantów. 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PUNKCIE PRZYJĘĆ
INTERESANTÓW W SIEDZIBIE ODDZIAŁOWEGO
ARCHIWUM IPN LUBLIN UL. SZEWSKA 2 W CZASIE
EPIDEMII COVID-19

Przyjmowanie wniosków odbywa się wyłącznie w holu w
budynku przy ul. Szewskiej 2.

Osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest
zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji
dostępnym przy wejściu.

Interesanci mogą przebywać w budynku wyłącznie
w maseczce lub przyłbicy.

Przy wypełnianiu formularzy interesanci powinni
używać własnego długopisu.

W punkcie przyjęć jednocześnie mogą przebywać
dwie osoby. Pozostałe osoby oczekują na zewnątrz.

Pracownik przyjmujący interesanta obowiązany jest
używać maseczki lub przyłbicy.

Prosimy interesantów o ograniczenie wizyt w Oddziale IPN w
Lublinie. W sprawach pilnych proponujemy kontakt
telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem poczty
tradycyjnej. Numery telefonów znajdują się na naszej stronie
internetowej w zakładce kontakty.



 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo w związku z obecną sytuacją
epidemiologiczną związaną z COVID-19, Oddziałowe
Archiwum IPN w Lublinie informuje, że:

Na czas trwania epidemii zmianie ulegają godziny
otwarcia Czytelni Akt Jawnych. Czytelnia czynna
będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00 do 15.00. Istnieje możliwość umówienia się na
dyżur popołudniowy po wcześniejszej konsultacji z
referentem.

W Czytelni przebywać może jedynie dwóch
użytkowników w bezpiecznej od siebie odległości
(tj. minimum 2 m). W wyjątkowych sytuacjach
wynikających z ograniczeń infrastruktury dopuszcza
się  zmianę ww. limitu z zachowaniem priorytetów
bezpieczeństwa .

Czytelnik zobowiązany jest do dokonania
wcześniejszej rezerwacji (telefonicznie lub mailowo)
godzin korzystania z Czytelni i określenia limitu
czasu potrzebnego na wgląd do wytypowanych
materiałów.

Czytelnik może przebywać w Czytelni wyłącznie w
przyniesionej przez siebie maseczce lub przyłbicy.

Czytelnicy mają obowiązek korzystać z płynów do
dezynfekcji rąk lub rękawiczek.

Biurko oraz sprzęt komputerowy wykorzystywany
przez czytelnika jest każdorazowo dezynfekowany
po zakończeniu wizyty.

Wizyta w Czytelni oznacza akceptację niniejszych
postanowień.


