
På denne måten praktiserer vi godt smittevern inne på biblioteket: 

Hvor mange: Vi kan ta inn 5 personer i lokalet om gangen. Vi oppfordrer til at én person fra 
hver familie kommer for å levere, hente og låne. 

Hvor lenge: Du kan oppholde deg i biblioteket i ca.10 minutter. Det vil ikke være mulig å lese 
aviser eller å bruke PC’er. Vi kan dessverre ikke gi veiledning i skranken nå, men send oss 

gjerne melding hvis det er noe du trenger hjelp til å finne ut av 😊 

Innlevering av bøker: Bøker som dere har med for innlevering, legges umiddelbart i kasser 
innenfor døra, før dere vasker hendene med håndsprit.  

For å redusere risikoen for smittespredning, vil vi at du: 

• Kommer frisk! 
Kom ikke til oss om du føler deg litt dårlig eller har symptomer på luftveissykdommer. 

• Vasker hendene! 
Alle besøkende skal vaske hendene godt med håndsprit før de går inn i selve lokalet. 
Dette står tilgjengelig like innenfor døra. 

• Holder avstand! 
Hold trygg avstand til andre gjennom hele besøket, minimum 1 meter. 

 

Hva gjør vi for å redusere risikoen for smittespredning? 

• Forsterket renhold og hygienetiltak  
o Biblioteket rengjøres etter kommunens gjeldende renholdsplan for 

pandemier. Vi har ekstra fokus på felles kontaktflater. 
o Bøker som blir levert inn, blir lagt i karantene i 3 dager før de lånes ut igjen. 
o Toalettet er stengt. 

• Tilbud til de som ikke ønsker å komme inn til oss: 
o Bestill via websøk eller send oss epost/ring. Hentetid kan avtales. 
o Vi fortsetter satsingen på digitale tilbud som du kan bruke i egen stue, og 

oppfordrer deg til å bruke disse om du kan. 
o Det vil åpnes for innlevering utenfor bibliotekene igjen, men vær så snill, ikke 

legg igjen bøker hvis kassen er full! 
• God informasjon  

o Informasjon om retningslinjer og tiltak skal være lett tilgjengelig i lokalene og 
på hjemmesidene våre. 

Disse retningslinjene og tiltakene er iverksatt i samråd med 
kommuneoverlegen. 

*************************************************************************** 



Her er kontaktopplysninger dersom du ønsker å bestille bøker på forhånd. Henting kan 
avtales hvis du ikke ønsker å komme i åpningstida. Det beste er om du sender epost eller 
bestiller via websøk. Telefonen er ikke nødvendigvis betjent utenom åpningstid. 

Begge avdelinger:   heim.bibliotek@heim.kommune.no 

Telefon, avdeling Halsa:  907 22 096 

Websøk, avdeling Halsa: https://heim-fb.mikromarc.no/halsa-fb 

Telefon, hovedbiblioteket:  904 70 381 

Websøk, hovedbiblioteket: https://heim-fb.mikromarc.no/heim-fb 
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