
 

 

REGULAMIN ZACHOWANIA BEZPIECZEOSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA NA CZAS TRWANIA 

PANDEMII (COVID-19)  W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. M. KONOPNICKIEJ W MAZOWSZANACH - ROK SZKOLNY 2020/21 

 

Regulamin określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeostwa obsługi użytkowników 
Biblioteki, określa zasady udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności 
związanych z obsługą czytelników.  

Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników  (uczniowie, nauczyciele),  oraz inne osoby 
i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie Biblioteki. 

 

1. Podczas wykonywania swoich obowiązków bibliotekarz (chroniąc zdrowie czytelników 
i własne) powinien pracowad w rękawiczkach, może używad maseczki, jako osłony nosa i ust 
lub przyłbicy. Zwiększeniu bezpieczeostwa czytelników i bibliotekarza służy również 
przesłona z pleksi, zamontowana przy pulpicie do wypożyczeo. 

2. W bibliotece należy zachowad bezpieczną - 1,5 m odległośd między 
czytelnikiem/wypożyczającym a bibliotekarzem oraz między innymi 
czytelnikami/wypożyczającymi.  Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych 
linii (oznakowanie na podłodze). 

3. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę). 

4. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, 
blaty, oparcia krzeseł będą systematycznie odkażane. 

5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja 

o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywad w bibliotece 

szkolnej.  

6. W wypożyczalni może przebywad jednocześnie troje wypożyczających uczniów, którzy 

utrzymują między sobą 1,5- metrowy dystans społeczny.  

7. W kąciku czytelniczym (przy czterech stolikach) może jednorazowo przebywad  ośmioro 

uczniów (dwoje przy stoliku). 

8. W czasie epidemii zostaje ograniczony dostęp do księgozbioru podręcznego. W kąciku 

czytelniczym można korzystad jedynie z księgozbioru podręcznego (encyklopedie i 

słowniki), który po wykorzystaniu przez czytelnika będzie każdorazowo poddawany 

kwarantannie. 

9. Książki i materiały biblioteczne, zwracane przez czytelników poddawane są 72-godzinnej 

(3 dni) kwarantannie. Przyjęte książki zostają odłożone do oznakowanego  pudła i wyłączone 



z użytkowania na czas kwarantanny.  Po tym okresie są umieszczane na półkach lub 

udostępnione kolejnym czytelnikom.  

10. Po przyjęciu książek od użytkownika bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, 

na którym leżały książki. 

11. Aby zwiększyd bezpieczeostwo sanitarno-epidemiologiczne oraz ograniczyd mieszanie 

się uczniów z różnych stref szkolnych i unikad nadmiernych kolejek do biblioteki, wprowadza 

się następujące usprawnienia: 

 Przydziela się następujące dni wypożyczeo i zwrotów książek dla poszczególnych klas: 

PONIEDZIAŁEK – klasy I, II 

WTOREK – klasy III, IV 

ŚRODA – realizacja wypożyczeo książek i lektur, zamawianych przez 

Wiadomości – E-LIBRUS 

CZWARTEK – klasa V, VI 

PIĄTEK – klasa VII, VIII. 

 Lektury szkolne można zamawiad dzieo wcześniej, poprzez E-LIBRUS (zakładka 

Wiadomości) na adres bibliotekarza. Do godziny 900 następnego dnia, bibliotekarz 

przygotuje je do odbioru.  

 Przed drzwiami biblioteki zostanie wystawiona skrzynia na codzienne zwroty 

biblioteczne, odpisywane sukcesywnie przez bibliotekarza na kartach czytelników.  

 

Biblioteka jest otwarta dla czytelników  codziennie w godzinach 800 – 1400. 


