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Załącznik Nr 1 

do Rozkazu Nr 15 Dyrektora Archiwum Wojskowego w Toruniu  

z dnia 28 września 2021 r. 

 

Z A T W I E R D Z A M 

 

        DYREKTOR 

      ARCHIWUM WOJSKOWEGO w TORUNIU 

 

 

    p.o. mgr Szymon RÓŻYŃSKI 

 

 Toruń, dnia ………….….. 2021 r. 

 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE  

UREGULOWANIA TRYBU I ZASAD KORZYSTANIA 

Z ZASOBU ARCHIWALNEGO  

W PRACOWNIACH UDOSTĘPNIANIA AKT  

ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU  

W CZASIE STANU EPIDEMII NA TERENIE KRAJU 
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§ 1 

1. Niniejsze wytyczne zostały wydane przez Dyrektora Archiwum Wojskowego  

w Toruniu celem uregulowania trybu i zasad udostępniania Archiwaliów  

w Pracowniach Udostępniania Akt w czasie stanu epidemii. 

2. Wytyczne obowiązują od dnia 01 października 2021 r. do czasu odwołania stanu 

epidemii przez właściwe organy władzy państwowej. 

3. Co do zasad nie objętych wytycznymi w dalszym ciągu ma zastosowanie „Regulamin 

korzystania z zasobu archiwalnego w Pracowniach Udostępniania Akt Archiwum 

Wojskowego w Toruniu” obowiązujący od dnia 18  lutego 2020 r. 

§ 2 

1. Z uwagi na stan pandemii udostępnianie Archiwaliów oraz korzystanie z nich  

w Pracowniach Udostępniania Akt Archiwum Wojskowego w Toruniu odbywa się  

w ograniczonym zakresie do odwołania. 

2. Liczba osób przebywających w pomieszczeniu została ograniczona: w przypadku 

Centrali do 3 osób, natomiast w przypadku Oddziału Zamiejscowego w Gdyni – 

 do 2 osób. Powyższe ograniczenia nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych, 

posiadających stosowne zaświadczenie. 

3. W Pracowniach Udostępniania Akt stanowiska pracy po skorzystaniu przez 

Użytkownika będą każdorazowo dezynfekowane, a pomieszczenie wietrzone. 

4. Podstawą wejścia do Pracowni jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. 

§ 3 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z zasobu oraz 

pracownikom przebywanie na terenie Archiwum dozwolone jest wyłącznie  

pod następującymi warunkami: 

1) Przed wejściem do budynku Archiwum dokonywany będzie pomiar temperatury 

ciała termometrem bezdotykowym. 

2) Po wejściu do budynku Archiwum użytkownicy są zobowiązani zdezynfekować 

ręce płynem odkażającym umieszczonym przy drzwiach wejściowych. 

3) Należy bezwzględnie zachowywać odstęp minimum 2 metrów między osobami 

i unikać gromadzenia się. 

4) Korzystający zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki 

oraz używania rękawiczek, które należy zapewnić we własnym zakresie. 

5) Zastrzega się prawo do odmowy wpuszczenia na teren Archiwum osób  

z temperaturą ciała powyżej 37°C oraz wyraźnymi objawami choroby jak np.: 

uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu itp. 

6) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownicy służby 

ochrony poinformują służby sanitarne. 

7) W związku z koniecznością zakrywania twarzy na terenie Archiwum 

obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków. 

8) Na terenie Archiwum należy stosować się do poleceń wydawanych  

przez pracowników Archiwum oraz służb ochrony. 

9) Zastrzega się prawo do wyproszenia z terenu Archiwum osób, w przypadku ich 

niezastosowania się do powyższych zasad. 

10) Wejście na teren Archiwum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 


