
 

Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego  

w bibliotece szkolnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Oleszycach  

obowiązujące od 28 marca 2022 

 (Aktualizacja zapisów) 

Postanowienia ogólne: 

1. Z biblioteki szkolnej może korzystać uczeń, nauczyciel, pracownik i rodzic bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny 

lub izolacji domowej. 

2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przy wejściu                       

do budynku szkoły oraz przed wejściem do biblioteki szkolnej. 

3. Przy wejściu do biblioteki zostały umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

4. Do biblioteki szkolnej nie mogą wchodzić osoby z objawami infekcji lub choroby zakaźnej. 

5. Zaleca się w bibliotece, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcji klamek, 

klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów 

wyposażenia często używanych. 

6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. 

7. 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. 

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb                                                                      

i możliwości szkoły, będzie udostępniony na stronie szkoły w zakładce biblioteka i na 

tablicy informacyjnej  biblioteki. 

2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.  

3. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki. 

4. Po przyjęciu książek 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 skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane 

od innych egzemplarzy. 

6. Dla czytelników ograniczony pozostaje swobodny dostęp do regałów, zamówione                       

lub wybrane książki przez czytelnika, podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.  

7. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Ograniczone 

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. Uczniowie dokonujący zwrotu książek lub innych materiałów muszą mieć ze sobą swój 

długopis lub ołówek. Zwroty książek należy przygotować w określony sposób: włożyć 

kartkę z imieniem, nazwiskiem, klasą i datą do zwrotu książki. 

3.  Po przyjęciu książek i materiałów bibliotecznych od czytelnika należy zdezynfekować 

ręce i blat, na którym leżały książki i materiały biblioteczne. 

4. 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.  

5. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych książek. 

6. 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 bezpieczeństwa 

zdrowotnego obowiązujących w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Oleszycach. Użytkownik, który nie stosuje się do wytycznych może być czasowo 

pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki. 
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