Knihovna Třinec a situace týkající se koronaviru
Vážení návštěvníci a uživatelé Knihovny Třinec,
vzhledem k situaci, která je způsobena šířením koronaviru, nařízením vlády a na základě rozhodnutí
Bezpečnostní rady města Třince ze středy 11. 3. 2020 (viz https://www.trinecko.cz/v-souvislosti-skoronavirem-zasedla-bezpecnostni-rada-mesta/d-46090), vám oznamujeme, že počínaje pátkem 13. 3.
2020 až do odvolání je Knihovna Třinec uzavřena. Toto opatření se týká také poboček knihovny, Infocentra
Třinec a Galerie města Třince.
Činíme tak i z důvodu, že nastalou situaci nechceme podceňovat a bereme v potaz všechna možná rizika,
kterým jsou lidé všech generací vystaveni ve veřejném prostoru. Knihovna takovým prostorem je. Zdraví a
bezpečí nejen našich zaměstnanců, ale především vás, návštěvníků a uživatelů Knihovny Třinec, je pro nás
více než počet vypůjčených knih nebo prodaných vstupenek na akce.
Námi přijatá opatření jsou:








Uzavření všech provozů Knihovny Třinec (včetně poboček, Infocentra Třinec, Senior Pointu a
Galerie města Třinec) do odvolání.
Zrušení všech plánovaných akcí do konce března, včetně setkání s Johnem Lennoxem, které bylo v
plánu na 1. dubna v KD Trisia (o dubnových akcích vás budeme informovat).
Vrácení vstupného. V případě, že jste platili elektronicky, peníze vám budou připsány na účet,
pokud jste platili hotově v Infocentru Třinec, peníze vám vrátíme v hotovosti v době, kdy bude
obnoven provoz knihovny, pokud jste platili kartou v Infocentru Třinec, prosím, napište nám na email ucetni@knihovnatrinec.cz
Knihy, časopisy, noviny, audioknihy a deskové hry menších rozměrů vracejte pouze a výhradně
do biblioboxu před budovou knihovny na Lidické 541, budou vám nejpozději následující pracovní
den odepsány z konta.
Všechny aktuální výpůjčky a rezervované dokumenty vám budou prodlouženy do 5. 4.
2020. Zpozdné je automaticky zastaveno.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte a pište na:
Tel.: +420 558 999 101
e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz
Kontakty na jednotlivá pracoviště najdete na: www.knihovnatrinec.cz/kontakt/Sledujte také naše sociální
sítě a webové stránky, kde budeme průběžně zveřejňovat aktuální informace týkající se provozu knihovny a
opatření, která jsme přijali.

