
Zasady bezpiecznego korzystania z  biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej

im. Władysława Broniewskiego  w Tłokini  Wielkiej w związku z wystąpieniem

pandemii koronowirusa COVID – 19

W  bibliotece  szkolnej  obowiązują  dotychczasowe  regulaminy  wypożyczania

książek, oraz regulamin  wypożyczania podręczników.

W roku szkolnym 2020/2021 wprowadza się  obowiązujące procedury  na czas

trwania pandemii:

Postanowienia ogólne:

1. Bibliotekarz podczas  kontaktu  z wypożyczającym uczniem jest zobowiązany

nakładać  rękawiczki, maseczkę/przyłbicę.

2. Uczeń podczas przebywania w bibliotece szkolnej jest zobowiązany  nakładać

maseczkę/przyłbicę. Jeżeli uczeń chce skorzystać z księgozbioru z  wolnego

dostępu do półek  jest zobowiązany zdezynfekować dłonie.

3. W  bibliotece  należy  zachować  bezpieczną  odległość  od  rozmówcy  i

współpracowników   minimum 1,5 m.

4. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia

co najmniej co  godzinę.

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

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

6. W widocznym miejscu  na drzwiach  biblioteki umieszczona zostaje informacja

o  maksymalnej  liczbie  odwiedzających   2   osoby,  mogące  jednocześnie

przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do

2 osób, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu

społecznego.

7. W  celu  usprawnienia  pracy  bibliotecznej  jest  możliwość  wcześniejszego

zgłaszanie wszelkich życzeń i pytań dotyczących potrzeb: czytelniczych.

8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-

CoV-2  wśród  pracowników  mających  kontakt  ze  zbiorami,  konieczne  jest



zachowanie  kwarantanny  i  wyłączenie  z  użytkowania  tej  części  zbiorów,  z

którymi pracownik miał kontakt. 

Okres  kwarantanny  dla  książek  i  innych  materiałów  przechowywanych  w

bibliotekach:

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma

- 2 dni.

2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism .

3. Przyjęte  książki  powinny  zostają   odłożone  do   pudełka  w  wydzielonym

miejscu w bibliotece. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i

wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 2 dni. Po

tym  okresie  włączyć  do  użytkowania.  W  dalszym  ciągu  przy  kontakcie  z

egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami

dezynfekcyjnymi opartymi  na detergentach i  alkoholu. Nie należy stosować

ozonu  do  dezynfekcji  książek  ze  względu  na  szkodliwe  dla  materiałów

celulozowych  właściwości  utleniające  oraz  nie  należy  naświetlać  książek

lampami UV.

5. Obsługa czytelnika  być ograniczona do minimum- 2 osoby w pomieszczeniu.

6. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do

tego  przygotowany,  z  którego  bibliotekarz  będzie  je  sam  odbierał.  Należy

pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.


