Prevádzka bádateľne Archívu mesta Bratislavy
platná od 10.01.2022

Bádateľňa Archívu mesta Bratislavy je prístupná pre verejnosť v dňoch pondelok, streda a štvrtok od 9:00-16:00 hod.
(medzi 11:00 a 12:00 je dezinfekčná prestávka)

Vstup do bádateľne je umožnený výlučne osobám OP1, ktoré sú:
kompletne očkované
prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
1. Na výzvu pracovníka archívu je bádateľ povinný umožniť nahliadnutie do potvrdenia o očkovaní alebo prekonaní
ochorenia na papieri alebo v mobilnom telefóne.
2. Vstup do archívu a pobyt v bádateľni je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom.
Odporúča sa (nie je však povinné) použitie ochranných rukavíc.
3. Každý bádateľ je povinný objednať sa na štúdium dopredu (v bádateľni môžu byť max. 2 bádatelia):
- rezervácie na štúdium je potrebné podávať telefonicky (tel. č. 02 59 356 815 v čase prevádzkových hodín bádateľne)
alebo e-mailom (archiv@bratislava.sk) na archívom stanovené termíny a čas; rezervácia je platná až po jej potvrdení
archívom
- v písomnej žiadosti uvádzajte okrem presnej identifikácie archívnych dokumentov aj telefonický kontakt
- na termín a čas nevzniká nárok, bude záležať od aktuálnej obsadenosti bádateľne a schopnosti pripraviť archívne
dokumenty na daný termín
- o zrušení rezervácie treba informovať vopred (minimálne s 24 hodinovým predstihom)
- rezervovať si možno vždy iba 1 termín; nasledujúci termín si možno rezervovať až po ukončení bádania v aktuálne
rezervovanom termíne
4. Bádateľ nesmie vykazovať príznaky respiračného ochorenia.
5. Bádateľ použije pred vstupom do priestoru archívu pripravenú dezinfekciu rúk na báze alkoholu.
6. Bádateľ dodržiava vzdialenosť od pracovníkov archívu aspoň 2 metre.
7. Bádateľ podľa možnosti minimalizuje pohyb v priestoroch archívu a využíva iba nevyhnutné zariadenie a majetok
archívu.
8. V bádateľni je vzduch počas otváracích hodín dezinfikovaný prostredníctvom uzatvoreného germicídneho žiariča, ktorý
sa používa na nepriame ožarovanie miestnosti za prítomnosti ľudí.
9. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo
budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.
Prosíme bádateľskú verejnosť brať na vedomie, že aktuálna situácia sa môže kedykoľvek zmeniť. Odporúčame sledovať
aktuálne informácie k prevádzke archívu na webovej stránke https://bratislava.sk/sk/archiv-mesta-bratislavy alebo na
facebooku. Informovať sa môžete aj prostredníctvom e-mailu archiv@bratislava.sk alebo telefonicky 02 59 356 817.
Ďakujeme.

V Bratislave dňa 10.01.2022
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PhDr. Michal Duchoň, PhD.
vedúci Archívu mesta Bratislavy

Podľa § 1 vyhlášky č. 1/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam
prevádzok, uverejnenej 7.1.2022.

