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Wytyczne dotyczące korzystania z biblioteki szkolnej  

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach 

w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego w związku z możliwością organizacji dyżurów bibliotecznych 

z dniem 1 czerwca 20202r podczas pandemii COVID 19 wprowadza się następujące 

procedury, zasady postępowania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób 

zakaźnych, w szczególności COVID – 19. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej personelu biblioteki 

w tym zachorowania na COVID-19 

 

1. Do pracy w bibliotece może przychodzić jedynie zdrowa osoba, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Jeżeli pracownik zauważy niepokojące objawy u siebie lub członka rodziny nie 

powinien przychodzić do pracy i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, oraz przekazać informacje 

Dyrektorowi szkoły. 

3. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po wejściu na teren placówki szkolnej 

obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub odkazić środkiem 

dezynfekującym.  

4. W trakcie pracy należy regularnie korzystać z możliwości mycia rąk i ich 

dezynfekcji z wykorzystaniem płynu znajdującego się na biurku nauczyciela – 

bibliotekarza. 

5. W trakcie pracy nauczyciel będzie wyposażony w osłonę nosa i ust, rękawiczki 

jednorazowe ochronne, płyn dezynfekcyjny. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on 

niezwłocznie odsunięty od pracy, a następnie powiadomiona zostanie 

powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Obszar, w którym poruszał się 

i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

7. Regularna dezynfekcja biblioteki odbywać się będzie codziennie 

po zakończonym dniu pracy. 
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8. Zwrot książek następował będzie wg ustalonego przez szkołę harmonogramu 

i w wyznaczonych dniach dyżurowych. 

9. Każdorazowo po wizycie czytelnika nauczyciel dezynfekował będzie swoje 

stanowisko pracy oraz blat na którym zostały zwrócone książki.  

10. Należy zachować odległość między pracownikiem (nauczycielem) a czytelnikiem 

min. 1,5 m. 

11. Pracownik biblioteki zobowiązany są wietrzyć pomieszczenia co najmniej 1 razy 

w trakcie trwania dyżuru bibliotecznego. 

 

 

Czytelnicy. 

  

1. Do biblioteki należy przychodzić bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

2. Biblioteka umożliwia zwrot lub wypożyczenie książek bez możliwości 

korzystania z opcji czytelni. 

3. W bibliotece jednocześnie może znajdować się 2 czytelników z zachowaniem 

odstępów.  

4. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować dłonie płynem 

znajdującym się przed wejściem do pomieszczenia bibliotecznego. 

5. Książki, zwracane do biblioteki należy zostawić w wyznaczonym do tego 

miejscu.  

 


