
Nové podmienky poskytovania služieb v Kysuckej knižnici v Čadci 
 

Vážení čitatelia a návštevníci, 

 

od stredy 19.1.2022 dochádza v našej knižnici k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení súvisiacich 

s COVID-19 – knižnica poskytuje svoje služby v režime ZÁKLAD – osoba bez ohľadu na 

imunitný systém, detský kútik v režime OP. 

 

Za osobu v režime OP - očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 je osoba: 

a) osoba kompletne očkovaná, 

b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle 

odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa 

preukázať: 

1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a 

2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od 

odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu ale 48 hodín od odberu v prípade 

antigénového testu, 

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.  

 

Otváracie hodiny knižnice:  

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7.00 hod. – 18.00 hod. 

Streda: 10.00 hod. – 18.00 hod. 

Sobota: 8.00 hod. – 12.00 hod.  

Nedeľa, štátne sviatky: zatvorené. 

 

Vstup do knižnice je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím 

respirátora vo všetkých priestoroch interiéru knižnice. Táto povinnosť sa nevzťahuje na: 

a) deti do 6 rokov veku, 

b) osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 

c) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. 

 

Hromadné podujatia realizované našou knižnicou s účasťou osôb výhradne v režime OP 

v kapacite maximálne 100 osôb, v rámci ktorých sa dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia: 

a) účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, 

b) na hromadnom podujatí platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, 

c) na hromadnom podujatí je povinné sedenie, 

d) hromadné podujatie prebieha bez spevu, povzbudzovania alebo iných hlasných 

vokálnych prejavov. 

 

Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov: 

 najviac 100 osôb 

 režim OTP: možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu 

nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín 

od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný 

v domácom prostredí pre účely výučby na školách.  

 

Knihy naďalej môžete vracať do biblioboxu.  

Objednávky kníh budú od 19.1.2022 opäť spoplatnené.  

 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 


