
Załącznik Nr 2   

do Zarządzenia nr 9d/2020/2021 

z dnia 14.10.2020 r.  

Dyrektora ZSO w Wydminach 
 

Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 

w dobie reżimu sanitarnego 

 
 

Biblioteka szkolna informuje, że w związku z panującą pandemią COVID -19                                                                  

od 01. 09. 2020 r. będzie funkcjonować w następujący sposób: 

 

 

1. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej -   7. 30- 15. 00 

2. Z możliwości wypożyczania książek będą mogli korzystać wyłącznie  uczniowie                                     

i nauczyciele ZSO w Wydminach. 

3. Wyłącza się możliwość korzystania z czytelni, wolnego dostępu do księgozbiorów , czasopism, 

komputera, gier, puzzli, itp. 

4. Wypożyczający zobowiązani są do przestrzegania następujących  procedur sanitarnych: 

  -  nieprzekraczanie wyznaczonej strefy, 

 - nieprzemieszczanie się po terenie biblioteki (potrzebne pozycje podaje nauczyciel bibliotekarz), 

- zabezpieczenie się  w maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości (1, 5 m – 2 m). 

- w bibliotece mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. 

5. Wypożyczenia lektur będą odbywały się w następujący sposób: 

- nauczyciel bibliotekarz po konsultacji z nauczycielami j. polskiego przygotowuje wymagane 

lektury,  zanosi je do klasy i przekazuje uczniom. 

6. Zwracane książki i lektury powinny być przygotowane zgodnie z zasadami: 

- zapakowane w foliową reklamówkę/worek i opatrzone kartką z  podpisem (imię i nazwisko, 

klasa, data zwrotu, tytuły zwracanych pozycji). 

7. Podczas zwrotu książek  obowiązują wyżej wymienione procedury sanitarne. 

8. Zwracane książki zostaną odłożone w wyznaczone miejsce i poddane  3- dniowej kwarantannie. 

9. Po odbyciu kwarantanny książki zostaną odłożone na półki. 

10. W bibliotece szkolnej obowiązkowe jest: wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcja 

blatów, podłóg i klamek oraz częstsze mycie podłóg, 

 

 



Procedury sanitarne dotyczące pracy biblioteki szkolnej                                          

     ZSO  w Wydminach w dobie pandemii Covid- 19. 

 

1. Bibliotekarze powinni przebywać w bibliotece w maseczkach/przyłbicach                                  

i rękawiczkach. 

2. Wypożyczają i przyjmują księgozbiory od uczniów w ściśle wyznaczonym  miejscu tj. w 

drzwiach wejściowych do biblioteki. Przed wejściem ma być ustawiony stolik z środkami 

do dezynfekcji oraz zawieszone instrukcje sanitarne. 

3. Użytkownicy również powinni być zaopatrzeni w środki sanitarne tj.: maseczkę                     

i rękawiczki. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności powinni zdezynfekować ręce. 

4. Użytkownicy powinni posługiwać się własnym długopisem. 

5. Wymagany jest bezpieczny odstęp pomiędzy rozmówcami ( 1, 5m- 2m). 

6. Pomieszczenie biblioteki ma być regularnie wietrzone. 

7. Części wspólne, z którymi stykają się użytkownicy ( drzwi, klamki, blaty, oparcia krzeseł 

itp.) mają być systematycznie dezynfekowane. 

8. Czytelnicy mają wyłączony wolny dostęp do księgozbiorów ( potrzebne pozycje podaje 

bibliotekarz). 

9. Oddawane przez uczniów księgozbiory powinny być opatrzone karteczką                              

z imieniem i nazwiskiem, klasą oraz datą oddania, a następnie odłożone przez 

nauczycieli bibliotekarzy w wyznaczonych miejscach i poddane kwarantannie). 

10. Po upływie kwarantanny nauczyciele bibliotekarze dokonują oceny stanu zwróconych 

podręczników. W sytuacji zniszczenia lub braków informują o tym drogą elektroniczną 

rodziców, którzy są zobowiązani do zniwelowania straty. 

 

 

 


