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1. Cele procedury. 
Ustalenie zasad korzystania z biblioteki szkolnej, zapewniających bezpieczeństwo 

użytkownikom w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID – 19 

2. procedura obejmuje: 
 

• Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo- przestrzennego i środków higieny dla 
użytkowników Biblioteki. 

•  Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie 
kontaktu. 

•  Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych. 
•  Godziny funkcjonowania biblioteki.  
• Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki. 

 
3. Kogo dotyczy procedura ? 
 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, uczniowie, nauczyciele biblioteki, 
pozostali pracownicy dyrektor, wicedyrektorzy 

4. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest 
przedmiotem procedury. 
• Dyrektor  – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny; zapewnia 

bezpieczne i higieniczne warunki funkcjonowania biblioteki, wdraża zalecenia i 
dyspozycje Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEiN.  

• Nauczyciele biblioteki – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań 
związanych z powierzonym stanowiskiem; są zobowiązani do przestrzegania 
przepisów niniejszej procedury;  

• Pozostali pracownicy - są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszej 
procedury;  

• Rodzice – są zobowiązani do: 
- ścisłego przestrzegania niniejszej procedury;  

- osłaniania nosa i ust (maseczka, przyłbica lub osłona innego rodzaju) podczas 
wejścia do biblioteki  

- zaopatrzenia dziecka w indywidualną ochronę nosa i ust (maseczka, przyłbica, itp.), 
której uczeń będzie używał podczas pobytu w bibliotece,    

- wyjaśnienie swojemu dziecku zasad korzystania z biblioteki i respektowania 
ustalonej procedury, 

- kontaktowania się z nauczycielem biblioteki  z zachowaniem odległości 1,5 (stojąc w 
specjalnie wyznaczonej strefie oznaczonej czerwoną linią);  

- przypominania dziecku o podstawowych zasad higieny. 

• Uczniowie (czytelnicy)  są zobowiązani do: 
- respektowania niniejszej procedury,  

- dezynfekowania rąk po wejściu do biblioteki, 
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- zasłaniania nosa i ust podczas pobytu w bibliotece (maseczka, przyłbica, inne 
okrycie|) 

- sygnalizowanie złego samopoczucia nauczycielowi 

5. Opis pracy 

a) Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny 
dla użytkowników Biblioteki 

• Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników Biblioteki. 
• Osoba korzystająca z Biblioteki musi mieć zasłonięte usta, nos. (maseczka, przyłbica, 

inne nakrycie ) 
• W bibliotece jest wyznaczona strefa dostępna dla użytkownika Biblioteki do 

wypożyczenia i zwrotu książek wraz z wytyczoną odległością na podłodze – 
zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami. 

• Limit osób przebywających w Bibliotece ustala się na 5 osób.  
• W widocznym miejscu (na drzwiach wejściowych do biblioteki) udostępnia się 

informacje z ustalonym limitem osób przebywających jednocześnie w Bibliotece. 
• Czas przebywania w Bibliotece jest przeznaczony tylko do wypożyczenia zbiorów.  
• Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcje klamek, klawiatur, 

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia 
często używanych 

b) Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie 
kontaktu 

• W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest 
rezerwowanie zbiorów. 

• Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami 
wypożyczania zbiorów bibliotecznych.  

c) Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych 
• Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki czytelnik (uczeń) jest zobowiązany do 

noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.  
• Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników, 

zamówione lub wybrane książki przez czytelnika, podaje wyłącznie nauczyciel 
bibliotekarz.  

• Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. 
Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu tzw. 
czytelni 

• Ostatni użytkownik może przyjść do Biblioteki 15 minut przed zamknięciem 
Biblioteki.   

• Zaleca się korzystanie z zasobów dostępnych on-line czyli przez dziennik 
elektroniczny 
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d) Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki 
• Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski 

ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej 
odległości pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem i osobami korzystającymi z 
Biblioteki.  

• Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na 
którym leżały książki. 

• Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 72 godzin do skrzyni, pudła  lub na 
wydzielone półkę, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy:. 
Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne. 

• Przy kontakcie z egzemplarzami podlegającymi zwrotowi przez czytelnika, nauczyciel 
bibliotekarz powinien mieć założone rękawiczki. 

• Egzemplarzy zwracanych do Biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 
dezynfekcyjnymi.  

• Harmonogram i sposób zwrotów podręczników i lektur na koniec roku szkolnego 
będzie ustalany każdorazowo do 15 czerwca danego roku szkolnego w zależności od 
sytuacji epidemiologicznej. 

Postanowienia końcowe 

6. Tryb dokonywania zmian w procedurze. 
Zmian w procedurze dokonuje dyrektor oraz w sytuacji zmian aktów prawnych lub 
zaleceń i dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, MEiN, GIS, sanepidu, organu 
prowadzącego. 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. Traci moc procedura z dnia 
01.09.2020r. 

 


