
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w okresie epidemii 

 

1. Biblioteka szkolna jest czynna w godz. 7.50 -15.00. 

2. Przed wejściem umieszczono informację o liczbie czytelników,  

którzy jednocześnie mogą przebywać w wypożyczalni  

(stan na 1.09.2020 – 2 osoby). 

3. Osoby oczekujące zobowiązane są  zachować bezpieczną odległość  

od rozmówcy - minimum 1,5 m. 

4. Bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków przebywa w bibliotece  

w maseczce i rękawiczkach. Czytelnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk  

i noszenia maseczki (chusty, przyłbicy, itp. osłon dla nosa i ust).   

5. Zwrotu książek dokonuje się w miejscu oznaczonym napisem wypożyczalnia, 

tzn. przy biurku bibliotekarza zabezpieczonym przesłoną ochronną. 

6. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo dezynfekuje się blat,  

na którym leżały książki. Obszar, w którym poruszał się i przebywał bibliotekarz 

poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekuje się  powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. W miarę możliwości pomieszczenie biblioteki jest regularnie wietrzone.  

8. Na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.)  

wirus jest aktywny do 72 godzin; na tekturze i papierze  – aktywność trwa  

do 24 godzin. Zatem zwrócone książki i inne materiały biblioteczne  

(czasopisma, atlasy, płyty DVD i VHS, itp.)  podlegają kwarantannie. 

9. Przyjęte zbiory zostają oznaczone datą zwrotu i odłożone na wyznaczone 

miejsce (półka). Odizolowane egzemplarze są wyłączone  z wypożyczania  

na czas trzech dni. 

10. Książek zwracanych do biblioteki: nie dezynfekuje się preparatami 

opartymi na detergentach i alkoholu, nie ozonuje się,  nie naświetla lampami UV. 

11. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym 

stopniu, wskazane jest wcześniejsze jej usunięcie. Po zakończeniu kwarantanny 

książka zostanie ponownie obłożona. 



12. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru podręcznego, czasopism  

i katalogów kartkowych poprzez brak wolnego dostępu do półek i szufladek -  

wszystkie potrzebne zbiory podaje bibliotekarz. Czytelnik zobowiązany jest 

zachować zasady reżimu sanitarnego - zakrycie ust i nosa maseczką,  

dezynfekcja rąk. 

13. Zaleca się korzystanie z bezpłatnych zasobów cyfrowych dostępnych  

w sieci (Academica, POLONA, itp.) oraz otwartych zasobów edukacyjnych.  

14. Ze stanowisk komputerowych korzysta ograniczona liczba osób – 

przy jednym stanowisku przebywa jedna osoba. Użytkownik powinien uzyskać 

zgodę bibliotekarza. Stanowiska komputerowe i inne elementy peryferyjne  

są dezynfekowane  po każdym czytelniku.  

15. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem  

SARS-CoV-2 pracownika mającego kontakt ze zbiorami, zachowuje się  

dziesięciodniową kwarantannę i wyłącza się z użytkowania te zbiory,  

z którymi pracownik miał kontakt. 

 


