
Załącznik  10 

Zasady  postępowania w bibliotece szkolnej w czasie zagrożenia epidemicznego 

 

1. Biblioteka szkolna otwarta będzie dla uczniów codziennie od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8.30-14.30. 

2. Uczniowie będą mogli korzystać z zasobów biblioteki przed lub po lekcjach. 

3. Uczniowie przed wejściem do biblioteki powinni dezynfekować ręce. 

4. Uczniowie po wejściu do biblioteki powinni odnotować swoją obecność 

w zeszycie obecności. 

5. W bibliotece równocześnie może przebywać maksymalnie troje uczniów. 

6. Wskazane jest zachowanie bezpiecznej odległości- rekomendowane jest 1,5 

7. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania 

konkretnych wybranych książek– nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej 

w pomieszczeniach zamkniętych. 

8. Zaleca się wietrzenie pomieszczenia biblioteki co najmniej 1 raz na godzinę. 

9. Podczas wykonywania swoich czynności w bezpośrednim kontakcie z uczniem 

nauczyciel  bibliotekarz powinien stosować środki ochrony osobistej (rękawiczki, 

maseczki, przyłbice itp.) oraz myć i dezynfekować ręce. 

10. Konieczne jest czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się 

użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

11. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, 

na którym leżały książki. 

12. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone półki w wyznaczonym 

pomieszczeniu bądź regale. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane 

w pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze. 

13. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym 

znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy 

pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych 

osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. 

14. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć 

z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do 

użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować 

rękawiczki. 

15. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 

w bibliotece wynosi 48 godzin. 

16. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie 

przenosi się samodzielnie. 

 


