
Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania 

Biblioteki Szkolnej  Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach w trakcie epidemii COVID-19 

dla użytkowników Biblioteki 

  

§1 

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki w trakcie epidemii 

COVID-19 dla użytkowników Biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady 

wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad 

udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z 

obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, kontrahentów oraz inne 

osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie 

Biblioteki. 

§2 

Procedura obejmuje: 

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 

użytkowników Biblioteki. 

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu. 

3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

4. Godziny otwarcia dla czytelników. 

5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki. 

 

§3 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego 

i środków higieny dla użytkowników Biblioteki 

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników. 

2. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego 

sposobu zasłaniania nosa i ust. 

3. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas przeglądania zbiorów 

bibliotecznych przez czytelników. 

4. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika Biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną 

odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między 

użytkownikami. 

5. W bibliotece szkolnej mogą jednorazowo przebywać maksymalnie 3 osoby. 

6. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. 

7. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci, czytelni, pracowni komputerowych, 

które są nieczynne do odwołania. 

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

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często 

używanych. 

§4 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników 

oraz maksymalne ograniczenie kontaktu 

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie 

zbiorów: za pośrednictwem dziennika, e-mailowo. 

1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania 

zbiorów bibliotecznych. 



3. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych 

przez personel Biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami 

bibliotecznymi. 

§5 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych 

1. Nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki 

zapisane w Regulaminie korzystania ze z zbiorów i usług w systemie informatyczno-

bibliotecznym. 

2. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik jest zobowiązany 

do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

3. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika podczas przeglądania 

zbiorów bibliotecznych. 

4.  Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik Biblioteki. 

5. W bibliotece mogą przebywać maksymalnie trzy osoby jednocześnie, przy zachowaniu 

dwumetrowej odległości od siebie. 

6.  Zawieszone do odwołania jest korzystanie z czytelni  na miejscu. 

 

§6 

Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników  

Godziny pracy biblioteki ustalone są w taki sposób, aby z wypożyczalni mogli skorzystać 

zarówno uczniowie uczący się stacjonarnie, jak i zdalnie zdalnie 

 

§7 

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. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby 

lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć 

książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych 

i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze. 

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

samodzielnie.  

 

Procedury wchodzą w życie z dniem  4 maja 2021r. i obowiązują do odwołania. 


