
Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej przy zastosowaniu  procedur bezpieczeństwa 

epidemicznego, po zniesieniu ograniczenia działalności biblioteki. 

 

 Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii ( Dz. U. poz. 792) oraz stosownie do zaleceń Biblioteki Narodowej wprowadza się 

następujące zasady postępowania dla czytelników. 

Zasady ogólne 

1. Otwiera się dla czytelników bibliotekę szkolną. 

2. Udostępniona jest tylko wypożyczalnia. 

3. Zostaje zamknięty dostęp do księgozbioru i innych przestrzeni biblioteki. 

4. Wprowadza się następujące godziny otwarcia biblioteki: 

 od 25 maja 2020 roku (zwroty wypożyczonych książek): 

środa: godzina 10.00-14.00 

piątek:  godzina 10.00-14.00 

 od 1 czerwca 2020 roku (zwroty podręczników): 

Zgodnie z harmonogramem, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

szkoły 

5. Zwrócone zbiory biblioteczne są automatycznie zablokowane na czas kwarantanny, tj. 3 

dni. 

Obsługa czytelnika w systemie bibliotecznym 

1. Czytelnik po dokonaniu dezynfekcji  zostanie wpuszczony do szkoły.  

2. Musi być zaopatrzony w maseczkę ochronną i rękawiczki. 

3. Zwraca pożyczone książki oraz podręczniki. 

4. Zasady obowiązujące podczas zwrotu podręczników: 

- książki należy zapakować do foliowej torby, opatrzyć imieniem i nazwiskiem; 

- oddaje podręczniki zgodnie z harmonogramem zwrotu.  

 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Użytkownika należy obsługiwać w rękawiczkach ochronnych oraz w maseczce lub 

przyłbicy. 

2. Miejsce obsługi czytelnika zostanie ograniczone taśmą. 



3. Obszar narażony na kontakt wielu osób oraz ten, w których następuje zwrot książek do 

kwarantanny należy systematycznie czyścić i odkażać płynem dezynfekującym. 

4. Poleca się przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa:  

- prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem, 

- unikanie dotykania twarzy, 

- zachowanie bezpiecznej odległości – 1,5 metra od innych osób, 

- zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową jeśli się kaszle, a następnie wyrzucanie tej 

chusteczki, 

- zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie 

objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


