
 

 

 

 

Regulamin obowiązujący w bibliotece podczas epidemii 

– ogólne zasady bezpieczeństwa 

1. Podczas pobytu w bibliotece obowiązkowe jest  - dla użytkowników i bibliotekarzy - 

zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek, przyłbic. 

2. Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce. 

3. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby korzystające z książek, czasopism bądź 

z ksero. 

4. Należy zachować bezpieczną odległość  - co najmniej 1,5 m od innych osób przebywających  

w bibliotece.  

Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze). 

5. Z komputerów (SCM) jednocześnie mogą korzystać 4 osoby (przy jednym stanowisku – 

jedna osoba).  

6. Stanowiska komputerowe dla uczniów udostępniane będą w celach edukacyjnych. 

Uczniowie mogą korzystać jedynie z własnych słuchawek bądź zewnętrznych nośników 

danych. 

7. Jedno stanowisko komputerowe (specjalnie oznakowane) będzie dostępne tylko dla 

nauczycieli. 

8. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia oraz 

dezynfekcję stanowisk komputerowych i innych elementów peryferyjnych komputera 

(myszek, skanerów). 

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

Zapewniony będzie wolny dostęp do podręczników oraz do prasy. 

10. Zamówienia na książki (i inne materiały dydaktyczne) można składać przez mobiDziennik  

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

11. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od nauczyciela bibliotekarza można odbierać  

w bibliotece szkolnej przygotowane, wcześniej zamówione książki (i inne materiały 

dydaktyczne). 
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12. Wychowawcy zobowiązani są do wyznaczenia w każdej klasie dwóch bądź trzech  

(w zależności od liczby grup językowych w danej klasie) łączników z biblioteką. 

Łącznicy z biblioteką będą wypożyczali książki na lekcje dla całej klasy (lektury, podręczniki, 

atlasy itp.) - uczniowie pracują z nimi po uprzedniej dezynfekcji rąk. 

13. Książki (i inne materiały biblioteczne) wypożyczone do domu i zwrócone do biblioteki 

każdorazowo będą poddane kwarantannie (trwającej 3 doby). 

14. Powierzchnie (blat, regały), na których leżały książki poddane kwarantannie będą 

regularnie dezynfekowane. 

 

 

 

 

 

 


