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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

 

Η Βιβλιοθήκη της ΙΑΣΑ θα επαναλειτουργήσει για το κοινό από την 1η Ιουλίου 2021, 
Δευτέρα έως Παρασκευή, ωράριο 9.00-14.30. 

Η χρήση της Βιβλιοθήκης θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν δήλωσης συμμετοχής μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος (στην ηλεκτρονική διεύθυνση stefano.garbin@scuoladiatene.it  
και με γνωστοποίηση στη διεύθυνση paolo.scirpo@scuoladiatene.it), με το οποίο θα πρέπει 
να δηλώνονται τα προς μελέτη βιβλία, που είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό κατάλογο 
https://saia.openabekt.gr/ . Η κράτηση θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία μέρα πριν 
την επιθυμητή ημερομηνία. 

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι 8. Σε περίπτωση πλήρωσης όλων των διαθέσιμων θέσεων, το 
προσωπικό της Βιβλιοθήκης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την είσοδο σε νέους 
αναγνώστες. 

Δεν μπορούν να παραδοθούν για μελέτη πάνω από 5 βιβλία ημερησίως ανά άτομο. 

Πριν από την είσοδο στη Βιβλιοθήκη θα γίνεται ανέπαφη μέτρηση της θερμοκρασίας των 
αναγνωστών από τον υπεύθυνο.  

Απαιτείται η απολύμανση των χεριών κάνοντας χρήση των ειδικών απολυμαντικών υγρών 
που θα είναι διαθέσιμα στην είσοδο και στους χώρους της Βιβλιοθήκης.  

Στην είσοδο οι αναγνώστες θα πρέπει να υπογράφουν ευανάγνωστα το βιβλίο παρουσιών και 
να σημειώνουν δίπλα έναν τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας. 

Οι εμβολιασμένοι θα πρέπει να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού.  
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Για τους μη εμβολιασμένους απαιτείται η πραγματοποίηση ενός RAPID TEST COVID 19 
που να έχει γίνει στις τελευταίες 48 ώρες, το αποτέλεσμα του οποίου θα πρέπει να επιδεικνύεται 
στους υπευθύνους της Βιβλιοθήκης. 

Οι σταθμοί ανάγνωσης είναι χωροθετημένοι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μια 
απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου.  

Απαιτείται καθ’όλη τη διάρκεια η χρήση της μάσκας προστασίας. 

Μετά τη μελέτη των βιβλίων αυτά θα παραμένουν σε καραντίνα για διάστημα 72 ωρών πάνω 
σε επιλεγμένα τραπέζια με το διακριτικό LIBRI IN QUARANTENA και ένδειξη τόσο του 
ονόματος του αναγνώστη όσο και της ημερομηνίας επιστροφής τους.  Τα βιβλία σε καραντίνα 
δεν θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από άλλους αναγνώστες και θα 
επανατοποθετούνται στη θέση τους από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 


