
Zasady funkcjonowania  Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Surażu w  trakcie epidemii COVID-19 

 

 

1. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mogą korzystać z biblioteki szkolnej  

na określonych zasadach zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ. 

2. Biblioteka będzie funkcjonowała według grafiku zamieszczonego na drzwiach 

wejściowych do biblioteki. 

3. Z biblioteki mogą korzystać osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.    

4. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest przestrzeganie przyjętych zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego, noszenie masek ochronnych lub innego sposobu 

zasłaniania nosa i ust. Należy stosować płyn dezynfekujący lub jednorazowe 

rękawiczki. 

5. Pracownik bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki jest zobowiązany 

do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej. 

6. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki wraz z wytyczoną 

bezpieczną odległością. Zabrania się przekraczania wyznaczonych ciągów 

komunikacyjnych. W bibliotece należy zachować dystans społeczny  

(rekomendowane minimum 1,5 m). W związku z powyższym ilość osób 

przebywających w bibliotece jest ograniczona. Ustala się limit osób 

przebywających w bibliotece. 

     

7. Biblioteka udostępni w widocznym miejscu informację z ustalonym limitem osób 

przebywających jednocześnie w bibliotece.   

8. W przypadku większej liczby osób chcących skorzystać z biblioteki, powinny one 

oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2m. 

9. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla 

czytelników.   

10. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie pracownik biblioteki.     

11. Nie ma możliwości korzystania z czytelni, która jest nieczynna do odwołania.  

12. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia 

zbiorów. 



13. Wszystkie zwracane książki/ podręczniki i inne materiały edukacyjne odkładane są 

w wyznaczone przez bibliotekarza miejsce ( specjalnie do tego przygotowane) i 

podlegają zalecanej dwudniowej  kwarantannie, oznaczone datą zwrotu i 

wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny (zgodnie z 

wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 

1 września 2020 r.). 

14. Po zalecanym terminie kwarantanny książki włączone są ponownie do 

użytkowania.  

15. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki  prowadzi się 

prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: 

wietrzy salę ( nie rzadziej niż co godzinę), przeciera powierzchnie płaskie. 

16. Po zakończeniu obsługi czytelników- na koniec dnia- przeprowadza się 

dezynfekcję elementów wyposażenia często używanych.   

17. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u czytelnika, jak uporczywy 

kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać 

wpuszczona na teren biblioteki. Pracownik biblioteki informuje o incydencie 

Dyrektora szkoły. 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


