
Procedury bhp obowiązujące w bibliotece szkolnej  

Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3  

na czas trwania pandemii COVID-19 od 18.05.2020 r. 

 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania 

zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.  

Postanowienia ogólne: 

1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach.  

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy 

i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).  

3. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy. 

4. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

5. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli. którzy 

chcą skorzystać z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane 

są do potrzeb czytelników i zgodne z harmonogramem konsultacji udostępnionym 

wszystkim rodzicom/prawnym opiekunom oraz uczniom poprzez e-dziennik.  

6. Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki poprzez wysłanie wiadomości na dziennik 

elektroniczny. Informacje o terminie odbioru książki przesyła bibliotekarz przez e-

dziennik Vulcan. 

7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie 

kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik 

miał kontakt. 

 

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych: 

1. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie od 15 czerwca 2020 r. 

Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, w który dzień i na którą godzinę ma 

przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników. 

2. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne 

kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich 

odkupienia lub zapłacenia za książki. 

3. Zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń uczeń lub rodzic 

kieruje do nauczycieli bibliotekarzy na dziennik elektroniczny. 

4. Podręczniki zapakowane w zabezpieczonych reklamówkach należy opisać na 

zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, nr tel rodzica. Książki przynoszone są do 

szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście 

udostępnionej przez nauczyciela.  

5. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. 

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



7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce 

oraz rękawiczkach. 

8. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat  

na którym leżały książki. 

9. Przyjęte książki będą odłożone do pudła w innym pomieszczeniu. Odizolowane 

egzemplarze oznaczone będą datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu 

zakończenia kwarantanny – do 2 tygodni. Po tym okresie włączone zostają  

do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować 

rękawiczki.  

10. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany 

jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za 

pomocą innych narzędzi komunikacji.  

11. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym 

przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie 

takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć 

okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki  

na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki 

ze zwracanym egzemplarzem. 

12. Obsługa czytelnika zostaje ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej 

zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać 

dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach 

zamkniętych. 

 

       Nauczyciele bibliotekarze 

 

 


