
ZASADY KORZYSTANIA  Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ OD 1 WRZEŚNIA 2020

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS 
i MEN .

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

PONIEDZIAŁEK 9:00 – 15:00
WTOREK 8:30 – 13:00
ŚRODA 8:30 – 15:00
CZWARTEK 8:30 – 13:00
PIĄTEK 9:00 – 14:00

Celem procedur jest:
1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
2. umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych 

pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników: 
1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wchodzić tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Zwroty zostawiane są na wyznaczonym stoliku znajdującym się przy wejściu do biblioteki.
3. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, tj. stosować jednorazowe

rękawiczki lub płyn dezynfekujący. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dostępny jest 
dla uczniów przy wejściu do biblioteki.

4. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych 
urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

5. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby w maseczkach lub przyłbicach: jedna 
wypożyczająca, druga oczekująca ( zachowując bezpieczny dystans).  W przypadku 
większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w 
bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

6. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
7. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą w szkole.
8. Korzystanie ze zbiorów na miejscu  (w czytelni) możliwe jest po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z pracownikiem biblioteki.

Obowiązki pracownika biblioteki:
1. Pracownik bezpośrednio obsługujący uczniów jest zobowiązany do stosowania maseczki 

lub przyłbicy i zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania 
jednorazowych rękawic ochronnych.

2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w 
odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i 
GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).

3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownik prowadzi 
prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzy salę, 
przeciera powierzchnie.

4. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownik dezynfekuje 
odpowiednimi środkami powierzchnie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i czytelni.


