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Тези препоръки са ревизирани от заместник-главния лекар Алън Смит в
Министерството на здравеопазването на Ирландия. Мнението му е, че те са подходящи
да подпомагат обработката на книги и други физически библиотечни документи
(например CD, DVD) по време на действие на COVID-19.
Препоръките са подготвени от Отдела за развитие на библиотеките към Агенцията за
управление на местната власт (LGMA) в съответствие с наличните най-добри
международни практики по отношение на работата с книги и други физически
библиотечни документи по време на действие на COVID-19. Потърсена е допълнителна
обратна информация от библиотекари, които понастоящем работят с физически
документи, направени са консултации с Департамента за развитие на селските райони и
общности (DRCD) и са проучени текущите насоки, следвани от библиотеките в Европа,
Северна Америка, Азия и Австралия. Където съществуват указания относно
продължителността на времето, когато вирусът COVID-19 е активен върху повърхности
(особено картон, хартия или пластмаса), той е признат и интерпретиран по
консервативен начин, за да се създаде възможно най-безопасна среда за библиотечния
персонал.
Областните и градски библиотеки са посъветвани да използват преценката си по
отношение на препоръките и ако изобщо има някакво съмнение, да проявят максимална
предпазливост, когато предоставят на обществеността физически документи по време
на действие на COVID-19.
Препоръчителен карантинен период за физическите документи в библиотеката
Препоръчителният карантинен период за върнати физически документи (книги, DVD и
др.), които има риск да са заразени от вируса COVID-19, е 72 часа. За този период
материалите трябва да бъдат поставени в кутии, запечатани и отбелязани с дата и
където е възможно, съхранявани на отделно място.
Документи в библиотеката, които не са били обработвани и тези, които са върнати
преди затварянето на библиотеките на 12 март 2020 г., са готови за предоставяне, тъй
като 72-часовият карантинен период вече е преминал.
Документите могат да бъдат застрашени от заразяване, когато бъдат върнати във
всеки един момент след затварянето на библиотеките на 12 март 2020 г. или ако те са
били обработени от библиотечния персонал след тази дата.
Когато правят оценка на риска, служителите трябва да вземат предвид следното:
- Кога е върнат документът?
- Кога за последен път се е обработвал?
- Ако персоналът може да потвърди, че даден документ е бил изолиран (т.е. под
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карантина или не е бил обработван) в продължение на 72 часа или повече, тогава той
може да се предостави за ползване...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА
онлайн
!
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