
Załącznik nr 5 do zarządzenia dyrektora 

                                                           nr 18/2019/2020 z dnia 21 maja 2020r. 

 

Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece. 

1. Ze względu na zagrożenie epidemiczne biblioteka pracuje w zmienionych godzinach zgodnych 

z haromonogramem. 

2. Uczniom i pracownikom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru  

w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych. 

3. Książki udostępnia się jedynie w trybie wypożyczeń na zewnątrz. 

4. Zwracane książki odkładane są do oznakowanych pudeł na okres 72 godzin. Każde pudełko 

opisane jest datą przyjęcia książki do biblioteki. Książki na kwarantannie przechowywane są 

w odrębnym pomieszczeniu. 

5. Każdorazowo po zwrocie wypożyczonej książki blat biurka jest dezynfekowany. 

6. W pomieszczeniu biblioteki należy przestrzegać dystansu przestrzennego pomiędzy 

pracownikiem a wypożyczającym (minimum 1,5 m). 

7. W bibliotece może przebywać wyłącznie jeden wypożyczający.  

8. Należy pilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonej strefy w pomieszczeniu 

biblioteki. 

9. Nauczyciel bibliotekarz, mającym kontakt z użytkownikami, wyposażony jest  w środki ochrony 

indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparat do dezynfekcji rąk. 

10. Pomieszczenie powinno być, w miarę możliwości, wietrzone.  

11. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu do szkoły obowiązkowo należy umyć 

ręce wodą z mydłem. 

12. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z uczniami i pracownikami 

oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru. 

13. Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, 

znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu 

(min. 60%). 

14. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

15. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

16. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak 

słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. 



17. Pracownicy obsługi, regularnie (kilka razy w ciągu dnia), będą czyścić powierzchnie wspólne,  

z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia 

krzeseł. 

18. W widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki umieszczona jest informacji  

o maksymalnej liczbie użytkowników, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece. 


