
Pamiętając  o  wciąż  istniejącym  zagrożeniu  epidemiologicznym,  wprowadziliśmy

zasady  korzystania  z  Biblioteki,  które  pomogą  nam  wszystkim  zachować

bezpieczeństwo.

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki

w Szkole Podstawowej w Korzeniowie

1.  Procedura  zachowania  bezpieczeństwa  i  zasad  funkcjonowania  Biblioteki

w  Szkole  Podstawowej  w  Korzeniowie  w  trakcie  epidemii  COVID-19  dla

użytkowników  Biblioteki,  określa  zasady  i  warunki  zapewnienia  bezpieczeństwa

obsługi  użytkowników Biblioteki,  udostępnienia   zwrotów zbiorów bibliotecznych

oraz innych czynności związanych z obsługą użytkowników.

2. Procedury obowiązują wszystkich użytkowników Biblioteki.

 Procedury obejmują:

 -  zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo – przestrzennego i środków higieny

dla użytkowników oraz dezynfekcji powierzchni i zasobów bibliotecznych.

-  zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalnego ograniczenia

kontaktów.

-  zasady  postępowania  ze  zbiorami  bibliotecznymi  powracającymi  do  Biblioteki

i zasady udostępniania zbiorów Biblioteki.

- procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia

koronawirusem.



Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo–przestrzennego i środków higieny 

dla użytkowników oraz dezynfekcji powierzchni i zasobów bibliotecznych

1. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest noszenia masek ochronnych

lub innych okryć zasłaniających usta i nos.

2. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek  zdezynfekowania rąk (pojemnik

z płynem do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do Biblioteki).

3.   Pomieszczenia  biblioteczne  będą  systematycznie  wietrzone,  a  powierzchnia

z  którą  spotykają  się  użytkownicy   np.  klamki,  drzwi  wejściowe   regularnie

czyszczone. 

4.  W Bibliotece  wyznacza  się  bezpieczną  odległość  (minimum 2  metry)  między

użytkownikami.

5. W  Bibliotece może przebywać maksymalnie 6 czytelników (przed wejściem do

biblioteki zostanie umieszczona informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających,

mogących jednocześnie przebywać w bibliotece). Pozostali czytelnicy proszeni będą

o czekanie na zewnątrz, w bezpiecznej od siebie odległości.

6. Biblioteka będzie funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia.

7. Stanowiska komputerowe nie będą udostępniane dla czytelników.

7. Bibliotekarz przebywa  w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalnego 

ograniczenia kontaktów.

1.   Wypożyczenie  książek  odbywać  się  będzie   przy  wyznaczonym  stanowisku.

(Książki można również zamawiać drogą elektroniczną).



Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki   

i  zasady udostępniania zbiorów Biblioteki. 

1.  W Bibliotece wydzielone  będą dwie strefy:  „strefa  brudna” -  czyli  stanowisko

zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz

tzw. „strefa czysta”dla zbiorów wypożyczanych z Biblioteki.

2.  Przyjęte  zbiory  zostaną  oznaczone  datą  zwrotu   i  odłożone  na  3-dniową

kwarantannę, odizolowane od innych egzemplarzy.

3. Po przyjęciu książek należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.

4.   Egzemplarzy  zwracanych  do  biblioteki  nie  wolno  dezynfekować  preparatami

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.

4.  Czytelnicy  nie  mają  wolnego  dostępu  do  półek,  zbiory  biblioteczne  podaje

wyłącznie bibliotekarz.

Procedury  postępowania  w  przypadku  podejrzenia  u  osoby/użytkownika

zakażenia koronawirusem.

W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronowirusem SARS – CoV

– 2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie

kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania zbiorów, z którymi

pracownik miał kontakt.

Powyższe procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez 

Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową. 

Źródło:https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki;https://www.bn.org.pl/;

http://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
http://www.bn.org.pl/

