
Head raamatukogu lugejad! 

Jätkuvalt tuleb arvestada teatud piirangutega. Palume raamatukogu külastajatel hoida oma ja teiste inimeste 
tervist, järgides reegleid: 

• 2+2 reegel (hoia vähemalt kahemeetrist vahemaad teiste külaliste ja raamatukogu töötajatega). 

• Raamatukogu teenindussaalidesse sisenemisel ja sealt lahkumisel palume desinfitseerida käed. 

• Kuna raamatukogu teenindusruumid on erineva suurusega, tuleb seetõttu reguleerida külastajate arvu ja 
ruumides viibimise aega neis erinevalt. Palume arvestada  raamatukoguhoidjate märguandeid ning 
suhtuda olukorda mõistvalt.  

Kojulaenutus 

• Laenutusosakonna saali on lubatud korraga 8 inimest (5 täiskasvanute + 3 laste laenutusosakonda).  

• Raamatuid saab tagastada nii laenutusletti kui ka tagastuskasti maja parklapoolse ukse ees. 

• Jätkub ka kontaktivaba raamatute kojulaenutus. Lugemissoovidest palume teada anda telefonidel 45 20 734, 

45 20 735, 45 20 733 või meili teel skr@saare.ee   Korraga saab reserveerida kuni 5 raamatut. 

Reserveerimisel palume öelda oma isikukood.  

• Laenutusosakonna lugemislauas ajalehti lugeda ei saa. 

Lugemissaalid 

• Ajalehti ja ajakirju saab lugeda vaid lugemissaalis raamatukogu 2. korrusel. 

• Palume lugemiseks võtta endale riiulist korraga ainult üks ajaleht/ajakiri. 

• Lugemissaali on korraga lubatud 10 inimest, iga laua taga 1 inimene.  

• Ka lugemissaali raamatuid (mitte ajalehti, ajakirju) on võimalik hetkel koju laenutada, laenutusperiood on nii 

nagu ilukirjanduse puhulgi 21 päeva.  

• Soovi korral saab anda tellimusi kontaktivabale printimis- ja koopiatööle, need palume esitada lugemissaali 

telefonil 452 0727 või meilile lugemissaal@saare.ee 

• Tasumine raamatukogu hinnakirja alusel pangaülekandega allolevale arveldusarvele: Luminor 

EE871700017000767815, SEB EE851010602007390004, SWED EE692200221057340165 Saaja: Saaremaa 

Vallavalitsus;  Selgitus: Ees- ja perekonnanimi, „raamatukogus printimine“ või „raamatukogus koopiatööd“ 

Koheselt peale tasumist palume saata maksekorraldus meilile lugemissaal@saare.ee 

• Laste lugemissaali saab kasutada kohapeal õppimiseks, lauamängude mängimiseks või arvutiteenuse 

kasutamiseks (v.a arvutimängud).  

Internetipunkt 
 

• Internetiarvuti kasutamiseks võib aja eelnevalt kinni panna telefonil 452 0726 raamatukogu 

lahtiolekuaegadel E-R kell 10-18.  

• Internetiarvuti kasutamise aeg vajalikeks toiminguteks on maksimaalselt 30 minutit.  

• Korraga saab internetipunkti teenust kasutada 2 külastajat.  

• Arvutimängud ja muu meelelahutus ei ole lubatud.  

• Internetiarvutit kasutades on külastajal tungivalt soovituslik kanda kaitsemaski (võib olla ka isetehtud) ja 

kummikindaid. 

Raamatukogul on õigus haigussümptomitega külastajat hoonesse mitte lubada. 

Saare Maakonna Keskraamatukogu on avatud E – R kell 10-18. (Haruraamatukogude lahtiolekuajad leiab skr.lib.ee).  

Olete oodatud! 
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