
ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

NA CZAS TRWANIA PANDEMII  COVID-19 W 

MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII IM. 

ŚW. BRATA ALBERTA W SZCZECINIE   

Postanowienia ogólne: 

1. Bibliotekarz powinien przyjmować w bibliotece szkolnej uczniów w rękawiczkach i 

maseczce. 

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy- 2metry, które 

wyznacza linia bezpieczeństwa. 

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

4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy. 

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

maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w 

bibliotece szkolnej.  

6. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników. 

7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie 

kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik 

miał kontakt. 

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów  bibliotecznych przez nauczyciela 

bibliotekarza w bibliotece szkolnej 

 

1. Kwarantannie podlegają wszystkie zbiory biblioteczne. 

2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni. 

3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na 

którym leżały książki. 

4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone 

półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z 

wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć 

do użytkowania. 

5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.  

6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej 

zamówionych książek. 

7. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego 

przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o 

dezynfekcji blatu po każdym czytelniku. 

8. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi 

się samodzielnie. 

 Organizacja pracy szkolnej biblioteki 

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady 

zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w  dwóch ostatnich 

tygodniach nauki. Każdy uczeń oraz wychowawca zostanie poinformowany, na którą 

godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników. 



3. Wychowawca powiadamia uczniów  o  terminach zwrotów książek i podręczników 

oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki. 

4. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do 

zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym 

terminie. 

5. Uczeń dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz 

rękawiczkach. 

6. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek 

(pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą 

być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym 

terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania. 

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ  

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. ŚW. BRATA ALBERTA  

W SZCZECINIE NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 

1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma 

obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust. 

2. Udostępniona dla czytelników zostaje tylko usługa wypożyczania zbiorów.  

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy  

(rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).  

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

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

o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać 

w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do  

1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu 

przestrzennego. 

6. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy 

mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki 

dostosowane są do potrzeb czytelników. 

7. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej.  

8. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne. 

9. Przyjęte książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany,  

z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Odizolowane egzemplarze należy 

oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny 

– do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie 

z egzemplarzami należy stosować rękawiczki. 


