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PROCEDUR]PI.ffiCIWĄZaJĄCE
PANDEMII CovID-l9

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA

Postanowienia ogólne:
1. Bibliotekarz powinien przebylvaó w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku
zakładaniamaseczki jako osłony nosa i ust, jednak możę nakładaĆ maseczkę lub PtzYłbicę Podczas

wykonywania obowią zków.

bibliotecenależy zachowaćbezpiecznąodległośó od rozmówcy i współpracowników
(rekomendowane są 2 metry,minimum 1,5 m). Zalęca się, aby użytkownicy nie przekraczali

2. W

wyznaczonych linii

(o

znakowanie na podłodze).

3. Zapewnia się w miarę mozliwości,systematycznewietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
4. Nalezy regulamie czyśció powierzchnie wspólne,

zktórymi stykają się uzytkownicy, nP. klamki

drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł.
5.

W widocz1qmiejscu, np. przęd wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie

odwiedzających (2 osoby), mogących jednocześnieprzebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie
Iiczby użytkowników wynosi do 2 osób, w celu umozliwieniaptzestrzegania

wymogu dotyczącego

dystansu przestrzennego.

6. Ogranicza się uzytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

7, organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli,którzy mają
potrzebę korzystania

z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do

potrzeb czytelników.
8.

W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wŚród

pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantarury

i

wyłączente

zlżytkowaniatej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
okres kwarantanny dlaksiĘek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: ' na
powierzchniach plastikowych (np. okładki ksiązek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy
1.

doby); . tektura i papier _ wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).
2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne,równiez czasopisma.

A

3. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.

4.Po przyjęciu ksiązek

od uzytkownikanależykażdorazowo zdezynfekowaóblat, na

któryn leżały

książki.

5.Przyjęte książki powinny zostać odłozone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w
regałach. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyó datą zwrotu

czasu zakonczenia kwarantanny
ciąga pr zy kontakci e z

e

-

i wyłączyć z

w5lpożyczania do

do 4 dn| Po tym okresie włączyó do użfikowania. W dalszym

gzemplar zami nalęży sto

so

waó ręk awi czki.

$.Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekowaó preparatami dezynfekcyjnymi
opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosowaó ozonu do dezynfekcji książek ze względll

utleniające oraz nie należy naŚwietlać
na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości
ksiązek lampami UV.
7. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania ksiązek. Zgodnie z

obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny - nie należy tworzyĆ skupisk,
tym

b

ar

dziej w pomi esz częniach zamkniętych.

8.Pruynoszoneprzez czlelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany,

z

którego bibliotekarz będzie

je sam odbierał. Nalezy pamiętaó o dezynfekcji blatu po kazdym

czlelniku.

9. Zwracane ksiązki można umleszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się
ksiązki do wypozyczenia, w sfluacji, gdy nie ma innej mozliwości. Nalezy pamiętac, by
odizolowaó

i

ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób

-

pracowników

biblioteki oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mo9ą być również
przechowywane w pudłach i torbach - mozna je ustawiać na podłodze.

10. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, poniewń wirus nie przenosi się
samodzielnie.

It. Jężeli okładka foliowa

na ksiązce jest

przybrudzonaw znacznp stopniu, mogącym przenieść

przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po
zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyćokładką foliową

-

czynnośó ta nie jest

rekomendowanaprzeó odłozeniem książki na kwarantat,nę, gdyżnależy ograniczyó do minimum
kontakt pracowników bibliotek i ze zwr acanym egzemplaruem.

p
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ORGANIZACJA PIąACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI
1.

Nauczyciel bibliotek arz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas zasadY z;wrotu ksiązek

i

podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w dwóch ostatnich tYgodniach
nauki. Każdy uczeńlrodzic zostanie poinformowany, naktórą godzinę ma PrzYjŚÓ do biblioteki, abY
uniknąć grupowania się czytelników.

3. Wychowawca powiadamia uczniówlrodziców przez dziennik ęlektronicznY lub inne kanałY
kontaktu o terminach zwrotów ksiązek i podręczników oraz mozliwoŚciach ich odkuPienia lub
zapłacenia za egzemp|ar ze zniszczone

4.

Wychowawcy

klas

tel ęfoniczne go z bib lio

b

ądź zaglbione.

powiadamiają rodziców

o

mozliwości indywidualnego kontaktu

tękarzem popr zez s ekretari at szkoły.

5. Wychowawcy klas na prośbębibliotekarza przwomtnają uczniom
wypożyczonych podręczników i ksiązek zgodnie

z

i rodzicom

zasady zwrotu

zapisami regulaminów (zwrot Podręczników w

kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie
uwagi na czystośći estetykę ksiązki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

6.W przypadlg zniszczenia lub zagubieniaksiązki rodzicelopiekunowie prawni
zakupu

no w ej p

o

zy cji ws kaz anej pt zez nauczy ciela

b ib lio

t

ekarz a w

u

stal

o

są zobowiązant do

nym termini e

7. Ksiąźki i podręczniki są zwracane przęz uczniówlrodziców w ustalone przez dyrektora,
wychowaw cę i nalczyciela bibliotekarzaokreślone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
8. IJczęn/rcdzic dokonujący zwrotu ksiązek/podręczników powinien byó w maseczce

oraz

rękawiczkach.
9.

Książki będązwracane i wydawane w wyznaczonlzm pomieszczeniu w szkole, aby umozliwiĆ

b ezpieczne wej

10.

cie o sob om

ś

w yp

oży czającym ksi ążki.

Nauczyciel bibliot ekarzwyznacza miejsce składowania oddawanych ksiązek (pomieszczenie,

skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane ksiązki muszą byó oznaczone datą, w której
zostŃy przyjęte, aby określi ó daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w
kwarantannie, a następnie ponownego ich udostępniania.
11.

osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz ksiązek muszą byÓ poinfofinowane o okreŚlonYrr

sposobie przekazania podręczników szkolnych: . podręcznikt zapakowane w reklamówkach naleŻY

Ksiązki przynoszone są do szkołY w
wy21naczonq terminie. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczYciela

opisać

na

zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.

bibliotekarza w określonympomie szczęniu.

L

12, po upływie kwarantanny nalczycie| bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego
jest do zwrofi,l
zwróconych podręczników. W sytuaoji stwierdzenia zniszczeniarodzic zobowiązanY

nąlezności, o czym zostanie poinforrnowany telefonicznie

lub za pomoaą innYch

narzędzi

komunikacji.
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