تعليمات لنشاط المكتبة في ظل روتين الكورونا
كتبت :إيريس مدهله أفنيري ،مديرة المكتبة

تاريخ التحديث12.5.2020 :

ابتدا ًء من يوم األحد  ،17.5.2020ستفتح المكتبة أمام جمهور الطالب والطاقم األكاديمي في الكلية .في هذه
المرحلة  ،ستفتح المكتبة بصورة محدودة وفقًا لتعليمات وزارة الصحة ومجلس التعليم العالي ،ولذلك قامت المكتبة
بإجراء التعديالت الالزمة لـ"المعيار البنفسجي" .تبذل المكتبة قصارى جهدها للحفاظ على صحتكم .يرجى
مساعدتنا في الحفاظ على التعليمات التي يتم تحديثها بانتظام حسب الضرورة.

قواعد زيارة المكتبة
 .1تفتح المكتبة من األحد حتى الخميس بين الساعات  .15:30 - 30:8أيام الجمعة وأمسيات األعياد مغلقة.
 .2يجب على الطالب الذين يصلون إلى المكتبة تعبئة نموذج تصريح صحي وعرضه على الحارس في مدخل
حرم الكلية.
 .3بموجب توجيهات "المعيار البنفسجي"  ،فإن عدد األماكن في المكتبة محدود .بنا ًء على ذلك ،لن يكون الدخول
إلى المكتبة ممكنًا إال بعد تعبئة نموذج הזמנת ביקור בספרייה وتأكيد حجز الزيارة عبر البريد اإللكتروني.
 .4تقتصر زيارة المكتبة على ساعتين وستتم في ثالث جوالت في اليوم على النحو التالي:
▪

08:30-10:30

▪

11:00-13:00

▪

13:30-15:30

 .5يجب الوصول في الوقت المحدد .لن يُسمح بالدخول في وقت مختلف عن الوقت المذكور في تصريح الحجز.
 .6المكوث في المكتبة هو لغرض التعلم الفردي فقط .لن يُسمح بتعلم في أزواج أو مجموعات.
 .7ال يمكن استخدام حواسيب المكتبة .يوصى بإحضار حاسوب شخصي.
 .8ال يمكن استخدام الطابعات وماكينات التصوير في المكتبة .يوصى بأن يكون لديك تطبيقات على الهاتف لهذا
الغرض.
 .9ال يمكن الدخول إلى المكتبة إال بارتداء قناع وقائي وقفازات أحادية االستعمال.
 .10يجب الحفاظ على مسافة  2متر على األقل بين شخص وشخص.

خدمات االستعارة وإعادة الكتب
 .1تفعل المكتبة خدمة "التقاط من الرف" (איסוף מהמדף) .سنقوم بجمع الكتب لكم لغرض االستعارة .ستنتظر
الكتب عند شباك االستعارة عند مدخل المكتبة .يمكن إرسال قائمة كتب االستعارة عبر البريد اإللكتروني:
 irisa@kaye.ac.ilأو بالواتسأب على الهاتف المحمول.050-7712394 :
ً
تسجيال لزيارة المكتبة  ،ولكن لن يُسمح لك بدخول المكتبة وراء مكتب
 .2ال يتطلب لالستعارة/اإلعاده الكتب
االستعارة.
 .3سيتم عزل الكتب التي تُعاد إلى المكتبة بعد االستعارة لمدة ثالثة أيام ،ثم فقط بعد ذلك تُعاد إلى الرف.

خدمات استشارة
 .1سيتم تقديم خدمات االستشارة في المكتبة للمتسجلين لزيارة المكتبة.
 .2يمكنك تلقي االستشارة عن بعد بالبريد اإللكتروني irisa@kaye.ac.il :أو بالمحمول .050-7712394

خدمات إرشاد لمجموعات
يمكن تنسيق خدمات إرشاد لمجموعات في تطبيق زوم  irisa@kaye.ac.ilأو بالمحمول .050-7712394

أنتم مدعوون للتوجه إلينا ألي طلب أو استفسار
في موقع المكتبة

على البريد االلكترونيirisa@kaye.ac.il :
בפלאפון 050-7712394

