12.5.2020

הנחיות לפעילות הספרייה בשגרת הקורונה
איריס מדהלה-אבנרי ,מנהלת הספרייה

החל מיום ראשון  17.5.2020נפתח את הספרייה לסטודנטים ולסגל האקדמי במכללה .בשלב זה נפתח את
הספרייה באופן מצומצם בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה .הספרייה הותאמה
לדרישות ה"תו הסגול" ,והיא עושה ותעשה את מירב המאמצים כדי לשמור על בריאותכם .אנא סייעו לנו
ושמרו על ההנחיות המעודכנות .אנו נעדכנכם בכל שינוי בהנחיות.

כללי ביקור בספרייה
 .1הספרייה תהיה פתוחה בימים א'-ה' בשעות .15:30-08:30
בימי ו' ובערבי חג הספרייה תהיה סגורה.
 .2בהתאם להתוויית "התו הסגול" מספר המקומות בספרייה מוגבל .לכן ,כדי להיכנס לספרייה יש
למלא טופס הזמנת ביקור בספרייה ולאשר את הזמנת הביקור בדוא"ל חוזר.
 .3הביקור בספרייה מוגבל לשעתיים ,והוא יתקיים בשלושה סבבים בכל יום:
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▪

10:30-8:30

▪

13:00-11:00

▪ 15:30-13:30
יש להגיע במועד שמילאתם בטופס ההזמנה .לא תתאפשר כניסה לספרייה בזמן שונה מהזמן
שבאישור ההזמנה.
השהייה בספרייה היא למטרת למידה יחידנית בלבד .לא תתאפשר למידה בזוגות או בקבוצות.
לא יהיה ניתן להשתמש במחשבי הספרייה .מומלץ להביא מחשב נייד אישי.
לא יהיה ניתן להשתמש במדפסות ובמכונות הצילום שבספרייה .לשם כך מומלץ להוריד יישומונים
(אפליקציות) לסריקה בפלאפון.
המבקרים בספרייה יידרשו למלא טופס הצהרת בריאות ולהציגו לשומר בכניסה לקמפוס.
לא תותר כניסה לספרייה ללא עטיית מסכה ולבישת כפפות חד־פעמיות.

 .10חובה לשמור על מרחק של  2מטרים לפחות בין אדם לאדם.

שירותי השאלה והחזרת ספרים
 .1הספרייה תפעיל שירות "איסוף מהמדף" .יש לשלוח את רשימת הספרים להשאלה בדוא"ל
 irisa@kaye.ac.ilאו בווטס־אפ בפלאפון  .050-7712394אנו נאסוף עבורכם את הספרים מהמדפים,
והם ימתינו לכם בדלפק ההשאלה בכניסה לספרייה.
 .2אין צורך ברישום לביקור בספרייה לשם השאלת ספרים או החזרת ספרים ,אולם לא תותר כניסה
לספרייה מעבר לדלפק ההשאלה.
 .3ספרים שיוחזרו לספרייה מהשאלה יבודדו למשך שלושה ימים ,ורק לאחר מכן הם יוחזרו למדף.

שירותי יעץ
 .1שירותי יעץ בספרייה – רק למבקרים בספרייה.
 .2שירותי יעץ מרחוק – בדוא"ל  irisa@kaye.ac.ilאו בפלאפון .050-7712394

שירותי הדרכה לקבוצות
ניתן לתאם שירותי הדרכה מקוונת לקבוצות – בדוא"ל  irisa@kaye.ac.ilאו בפלאפון .050-7712394
ההדרכה תיעשה ב־.zoom

לשאלות ולהבהרות – אתם מוזמנים לפנות אלינו
באתר הספרייה
בדוא"ל irisa@kaye.ac.il
בפלאפון 050-7712394

