
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie                          

i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców                             

i pracowników szkoły obowiązujące w Bibliotece Szkolnej Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach  

obowiązujące od 1 września 2021 r. 

Postanowienia ogólne: 

1) W bibliotece obowiązuje zakrywanie ust i nosa w trakcie kontaktu 

z innymi osobami. 

2) Bibliotekarz może przebywać w bibliotece szkolnej                                

w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako 

osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę 

podczas wykonywania obowiązków. 

3) W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy            

i współpracowników co najmniej 1,5 m. Zaleca się,  

aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii 

(oznakowanie na podłodze). 

4) Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne 

 są dla użytkowników przy wejściu do budynku szkoły oraz przed 

wejściem do biblioteki szkolnej. 

5) Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcji 

klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych 

powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. 

6) W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca 

lub oddająca książki. 

7) Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. 

8) Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb                 

i możliwości szkoły, będzie udostępniony na stronie szkoły                    

w zakładce biblioteka i na tablicy informacyjnej  biblioteki. 

9) W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia 

koronawirusem wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, 

konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie                          

użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt. 

 

 

 



 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników. 

 

Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły przebywający na terenie 

szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali muszą zgłaszać potrzebę 

korzystania z biblioteki do nauczyciela bibliotekarza wysyłając 

wiadomości na dzienniku elektronicznym z dziennym 

wyprzedzeniem. 

 

Zasady obowiązujące uczniów korzystających z biblioteki 

szkolnej. 

 

1. Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki czytelnik jest 

zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu 

zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości    

co najmniej 1,5 m. 

2.  Czytelnik jest zobowiązany do dezynfekowania dłoni bądź                 

do używania rękawiczek, które również należy dezynfekować. 

3. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca 

lub oddająca książki. 

4. Czytelnik zatrzymuje się w wyznaczonym przez bibliotekarza 

miejscu, w bezpiecznej odległości od stolika. 

5. Dla czytelników  niedostępny pozostaje swobodny dostęp                  

do regałów, zamówione lub wybrane książki przez czytelnika, 

podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.  

6. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz 

do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów 

bibliotecznych na miejscu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi 

do biblioteki. 

 

1. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia uczniów i wychowawców 

klas o terminach zwrotów książek. 

2. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany                 

do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania 

nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości.  

3. Uczniowie dokonujący zwrotu książek lub innych materiałów 

muszą mieć ze sobą swój długopis lub ołówek. Zwroty książek 

należy przygotować w określony sposób: zapakować                            

w reklamówkę lub papierową torbę, włożyć kartkę z imieniem               

i nazwiskiem, klasą i datą zwrotu książki.                   

4.  Po przyjęciu książek i materiałów bibliotecznych  od czytelnika 

należy zdezynfekować ręce i blat, na którym leżały  

    książki i materiały biblioteczne. 

5. Przyjęte książki  i materiały biblioteczne powinny zostać 

odłożone na okres 2 dni do skrzynki, pudła, torby  

lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane  

od innych egzemplarzy.  

6. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje 

oceny stanu technicznego zwróconych książek. 

7. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia uczeń zobowiązany jest 

do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie 

poinformowany za pomocą dziennika elektronicznego. Po tym 

okresie można je włączyć do użytkowania. 
Ważne. 

W bibliotece może przebywać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel,  

złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie będzie wpuszczona na 

teren biblioteki. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania 

procedur obowiązujących w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Oleszycach w trakcie epidemii wirusem COVID-19. 

Użytkownik, który nie stosuje się do wytycznych dla funkcjonowania biblioteki 

w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo pozbawiony prawa  

do korzystania ze zbiorów biblioteki. 

 


