
BIBLIOTEKA SZKOLNA 

w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 

 
Procedury postępowania dotyczące wypożyczania i zwrotu książek  

oraz pozostałych zbiorów bibliotecznych  

w bibliotece Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Masłowie 
 

1. Ze względów bezpieczeństwa biblioteka szkolna pracuje w określonych rygorach sanitarno-

higienicznych, w ograniczonym czasie i wyznaczonych dniach. 

2. Informacje o procedurach zachowania czytelników znajdują się na stronie szkoły  

(w zakładce Szkoła – Dokumenty dla ucznia – Biblioteka w czasach pandemii). 

3. Zawiesza się możliwość korzystania z czytelni szkolnej oraz  tzw. „wolnego dostępu  

do półek”,  a także dostępu do sprzętu komputerowego. 

4. Miejsce wypożyczeń/zwrotów w bibliotece zostaje specjalnie wydzielone przez nauczyciela 

bibliotekarza. 

5. Z biblioteki szkolnej może korzystać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

6. Czytelnik nie może korzystać z biblioteki szkolnej, jeżeli przebywa w domu z osobą  

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych. 

7. Przed wejściem do biblioteki  należy  obowiązkowo zdezynfekować ręce za pomocą płynu 

znajdującego się w dozownikach umieszczonych przy wejściu. 

8. Po wypożyczeniu/zwrocie książek czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie opuścić 

bibliotekę  i szkołę. 

9. Bibliotekarz: 

 powinien przebywać w bibliotece w maseczce i rękawicach. Nosić osłonę nosa  

i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania 

obowiązków. Przed wejściem do biblioteki winien zdezynfekować ręce. 

 winien zachować bezpieczną odległości od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są dwa metry, minimum półtora metra) 

 zobowiązany jest do wietrzenia pomieszczenia biblioteki (zalecany jeden raz  

na godzinę). 

10. Dyrektor szkoły: 

 wyznacza pracownika szkoły do regularnego czyszczenie powierzchni wspólnych,  

z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, blaty w bibliotece 

 zapewnia płyn dezynfekcyjny oraz środki ochrony bibliotekarzowi (rękawiczki 

ochronne, maseczki) 

 wyznacza pomieszczenie do kwarantanny książek. 

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

pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 

10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik 

miał kontakt. 



12. Każda książka, po przyjęciu do biblioteki, obowiązkowo przechodzić będzie 5 – dniową 

kwarantannę w wyznaczonym do tego miejscu przez dyrekcję szkoły – sala lekcyjna nr 3. 

13. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat,  

na którym leżały książki. 

14. Przyjęte książki zostaną odłożone do skrzyni, która znajdować się będzie w sali nr 3. 

Odizolowane egzemplarze należy odznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do 

czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym 

ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki. 

15. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.  

16. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły  zasady wypożyczania, zwrotu książek 

i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej w celu uniknięcia 

grupowania się osób. 

17. Nauczyciel bibliotekarz  powiadamia rodziców oraz uczniów przez dziennik elektroniczny 

o terminach zwrotów książek i podręczników oraz  obowiązujących zasadach (zwrot 

podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych 

ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte 

kartki, sklejone rozdarcia) oraz sposobie przekazania zbiorów (podręczniki zapakowane  

w reklamówki należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko, klasa).  

18. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub zagubienia 

rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zakupu nowego egzemplarza  

i dostarczenia go do szkoły w ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza  terminie  

(o zaistniałej sytuacji rodzice zostaną powiadomieni przez dziennik elektroniczny bądź 

telefonicznie). 

19. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników lub innych książek powinien być 

 w maseczce i rękawiczkach.  

20. Podczas zwrotu zbiorów bibliotecznych może znajdować się tylko jedna osoba  

w drzwiach biblioteki, gdzie zostanie wyznaczone stanowisko do zwrotu książek. Kolejne 

osoby oczekujące muszą zachowywać między sobą 2 – metrowy dystans. 

21. Wypożyczenia odbywały się będą przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa  

w terminach i godzinach wyznaczonych przez bibliotekarza, o których ten poinformuje 

uczniów oraz rodziców za pomocą idziennika.  

 

Opracowano na podstawie zaleceń Biblioteki Narodowej 

Beata Szafraniak – nauczyciel bibliotekarz 

 

 


