
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i 

MEN . Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są 

na stronie internetowej Biblioteki Narodowej 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma 

obowiązku zakładania maseczki w czasie kiedy przebywa w bibliotece sam jednak 

podczas kontaktu z osobami z zewnątrz powinien nakładać maseczkę lub przyłbicę. 

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). 

3. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur,  

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. 

4. Użytkownicy Biblioteki nie wchodzą do środka. Przed wejściem jest ustawiony stolik i na 

niego odkładają lub odbierają z niego książki.  

5. Nie ma możliwości korzystania z czytelni. 

6. Od użytkowników biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu 

zasłaniania nosa i ust. 

7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.  

8. Przynoszone przez uczniów lub rodziców materiały biblioteczne będą odkładane na stół, 

specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy 

pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym użytkowniku. 

 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych 

1. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki 

podaje i odbiera wyłącznie pracownik Biblioteki. 



2. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do 

odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 

3. Należy unikać grupowania się. 

 

 Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki 

1. Czytelnik, zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub 

innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy 

pracownikami Biblioteki i innymi osobami korzystającymi z Biblioteki. 

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

książki. 

3. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne 

miejsce ( do pudła, torby lub na wydzielone półki) oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z 

wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.). 

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

samodzielnie. 


