
Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Szkolnej w Szkole 
Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki. 

 

1. Procedura określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa 

obsługi czytelników biblioteki, zasady udostępniania i zwrotów zbiorów 

bibliotecznych oraz innych czynności związanych z pracą biblioteki 

szkolnej. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców, pracowników oraz 

inne osoby przebywające na terenie biblioteki szkolnej. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny użytkowników biblioteki szkolnej 

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla użytkowników 

biblioteki szkolnej. 

2. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek 

ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

3. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez nauczycieli 

bibliotekarzy podczas przeglądania zbiorów bibliotecznych. 

4. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkowników biblioteki wraz z wytyczoną 

bezpieczną odległością na podłodze. 

5. Ustala się limit osób przebywających w bibliotece w zależności od metrażu 

powierzchni /informacja jest udostępniona w widocznym miejscu/. 

 6. Skraca się czas przebywania na terenie szkoły na okres niezbędny do 

wypożyczenia zbiorów. 

 7. Nie ma możliwości korzystania z czytelni. 

 8. Zaleca się najczęstsze wietrzenie, dezynfekcję klamek, telefonów, 

włączników i innych powierzchni lub elementów często używanych. 

    Zapewnienie bezpiecznej obsługi czytelników oraz maksymalne 

ograniczenie kontaktu 

1.Zbiory można wypożyczać bezpośrednio na korytarzu przed biblioteką 

szkolną. 

2.Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek 

ochronnych przez nauczycieli bibliotekarzy stykającymi się z czytelnikami          

i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi. 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych 



1.Przy wypożyczaniu czytelnik zobowiązany jest do noszenia maski ochronnej 

lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

2.Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla 

czytelników. 

3.Książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz. 

4. Wypożyczanie zbiorów odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone 

jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 

Godziny pracy biblioteki szkolnej 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00. 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do 

biblioteki szkolnej 

1.Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski 

ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania 

bezpiecznej odległości. 

2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, 

na którym leżały książki. 

3. Przyjęte książki zostają odłożone na tygodniową kwarantannę do pudła, 

oznaczone datą zwrotu oraz odizolowane od innych egzemplarzy. 

 

              


