Робота читального залу в умовах карантину
ШАНОВНІ ВІДВІДУВАЧІ
У зв’язку із збільшенням випадків інфікування COVID-19 та запровадженням у
низці регіонів України «червоного» рівня епідемічної небезпеки та з метою забезпечення
оптимальної роботи користувачів у читальному залі ЦДАВО України інформуємо про
наступне.
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» для регіонів, де запроваджується
«червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, встановлено додаткові
обмежувальні заходи.
Однак, такі обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх учасників
(відвідувачів, користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів заходу
(співробітників закладу, ринку):
- негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної
ланцюгової реакції або експрес тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2,
яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу,
ринку);
- або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації,
міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує
вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної
вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до
переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуація;
- негативного результату тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або
одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням
мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
Враховуючи викладене, читальний зал та каталог ЦДАВО України за умови
входження м.Києва до зони із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки поширення
COVID-19 може працювати та приймати користувачів без обмеження щодо кількості
посадкових місць, якщо працівники читального залу та користувачі архівними
документами матимуть негативні результати тестування на COVID-19, сертифікати про
підтвердження вакцинації від COVID-19 або про одужання від зазначеної хвороби.
Перебування в приміщенні ЦДАВО України без вдягнутих засобів
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, заборонено у
будь-якому разі.
Бажаємо здоров'я!
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