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Procedura korzystania z Biblioteki szkolnej                   

w czasie pandemii COVID-19 

Drodzy uczniowie! Wszystkich czytelników zapraszamy do zapoznania się                  

z nowymi zasadami korzystania z naszej biblioteki.                                                     

Nowa sytuacja wymaga zmian, będą obowiązywały nowe zasady -                         

dla Waszego i naszego bezpieczeństwa: 

1. Z Biblioteki mogą korzystać  tylko zdrowe osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji; 

2. Opiekunowie uczniów powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk); 

3. Zaleca się aby wszystkie osoby przebywające w Bibliotece zakładały osłonę ust, nosa                   

tj. maseczki/ przyłbice a w przypadku pojawienia się odpowiednich wytycznych założenie 

maseczek/ przyłbic staje się obowiązkowe. 

4. W Bibliotece może jednocześnie przebywać maksymalnie 1 osoba; 

5. Przed wejściem do Biblioteki  należy zdezynfekować ręce lub własne rękawiczki 

płynem dezynfekującym; 

6. Po wejściu do Biblioteki, przy zwrocie i po wyborze lektury należy stanąć w czytelni 

przed  wyznaczonym stolikiem; 

7. W Bibliotece należy zachować 2 metrową odległość od Bibliotekarza;  

8. Czytelnicy nie mają dostępu do regałów z książkami; 

9. Wybrane wcześniej książki lub wskazane na miejscu w Bibliotece będą podawane przez 

Bibliotekarza. Nie ma możliwości samodzielnego dostępu do półek; 

10. Nie ma możliwości korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych; 

11. Do odwołania nie będzie możliwości: 

o skorzystania z dostępu do Internetu, 

o korzystania ze zbiorów na miejscu (czytelnia oraz stanowiska z prasą nie będą 

dostępne), 

o przyjmowania darów od czytelników, 

o korzystania z czytelni i przebywania w bibliotece dłużej, niż czas niezbędny                           

do zwrotu i wypożyczenia książki. 



 

12. Wszystkie zbiory (książki, czasopisma udostępniane na zewnątrz, audiobooki, filmy)             

 po powrocie do Biblioteki zostaną poddane 48 godzinnej kwarantannie                     

(3 dnia po zwrocie zbiory trafiają na półkę); 

13. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych  książek zgodnie              

z zapisami regulaminów (usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na 

czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia); 

14. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek musi pamiętać, aby książki były zapakowane  

w reklamówkę i opisane na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu 

rodzica; 

15. Po upływie kwarantanny nauczyciel Bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest    

do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie; 

16. Osoby przebywające na kwarantannie oraz czytelnicy, którzy w trosce o swoje zdrowie 

obawiają się przyjść do Biblioteki proszeni są o niezwłoczne telefoniczne zgłoszenie 

potrzeby przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów, tel:183321220 
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