
Załącznik do regulaminu biblioteki szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19 

 

 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN. 

 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, 

do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki 

szkolnej. 

 

I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Każdy pracownik biblioteki jest zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej 

(maseczki wielokrotnego użytku lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, płyn 

do dezynfekcji rąk). 

2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). 

3. Organizacja trybu pracy uwzględnia system rotacyjny na wypadek wzrostu 

ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane). 

4. Godziny otwarcia biblioteki zostaną określone i umieszczone na drzwiach 

biblioteki oraz stronie internetowej szkoły. 

5. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie do półek. 

6. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 

użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

7. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia 

biblioteki (co godzinę). 

8. Do pomieszczenia biblioteki mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny. 

9. W tym samym czasie w bibliotece szkolnej może przebywać jedna osoba. 

W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostanie informacja 

o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać 

w bibliotece szkolnej. 

10. Użytkownicy nie mogą przekraczać wyznaczonych dla nich stref.  

11. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie 

w  maseczkach i rękawiczkach. 

12. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-

CoV-2 wśród pracowników, konieczne jest zachowanie kwarantanny na okres 

od 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi 

pracownik miał kontakt. 

13. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. 

14. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. ekrany dotykowe) 

 



II. Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez 

nauczyciela bibliotekarza  

 

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne. 

2. Okres kwarantanny dla książek, podręczników i innych materiałów wynosi min. 

3 dni. 

3. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

opartymi na detergentach i alkoholu. 

4. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, z którego 

bibliotekarz sam je odbierze. Blat będzie systematycznie dezynfekowany. 

5. Zwracane książki  będą składowane do pudeł i przeniesione na zaplecze na 

czas kwarantanny.  


