PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS
TRWANIA PANDEMII COVID-19
Postanowienia ogólne:
Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w
rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i
ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania
obowiązków.
1.

W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i
współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). Zaleca
się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie
na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
2.

Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie
pomieszczenia (co godzinę).
3.
4.

Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne.

Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 3 osób, w celu
umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu
przestrzennego.
5.

Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz
katalogów kartkowych.
6.

Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do zmienionej
organizacji pracy szkoły.
7.

W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników lub użytkowników
mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i
wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik lub
czytelnik miał kontakt.
8.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW
BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W
BIBLIOTECE SZKOLNEJ
Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w
bibliotekach:
na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.)
wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
•
•

tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również
czasopisma.
1.

Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła,. Odizolowane
egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do
czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni.
2.

Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do
wydania wcześniej zamówionych książek.
3.

Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ
wirus nie przenosi się samodzielnie.
4.

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI
Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą
klasy zasady odbioru/zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich
odbioru/oddania do biblioteki szkolnej.
1.

Odbiór podręczników z biblioteki szkolnej będzie odbywać się w
pierwszym tygodniu pracy szkoły. Zwrot podręczników do biblioteki
szkolnej odbywać się będzie od 15 czerwca 2021a r.
2.

Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez email lub inne
kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników .
3.

Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email
biblioteki zpomilki@poczta.onet.pl w celu kierowania zapytań o książki lub
wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
4.

Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych
podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów .
5.

Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni
są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela
bibliotekarza w ustalonym terminie.
6.

Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w
ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza
określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
7.

Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien
być w maseczce oraz rękawiczkach.
8.

Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym
pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom
wypożyczającym książki.
9.

Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania
oddawanych książek .Składowane książki muszą być oznaczone datą, w
której zostały przyjęte.
10.

Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być
poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników
szkolnych:
11.

podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na
zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły,
a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście
udostępnionej przez nauczyciela;
•

książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko
ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) zostają zapakowane
do folii ochronnej.
•

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu
technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia
rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany
telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

