Regulamin biblioteki
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lewniowej
w czasie epidemii koronawirusa obowiązujący w roku szkolnym
2020/2021
Podstawa prawna:
1. Art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z
2019r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
2. Rekomendacje Biblioteki Narodowej z 11 maja 2020 r. ( z późniejszymi uzupełnieniami)
dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie
ich dotyczącym.
3. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora
Sanitarnego dla szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Ogólne zasady korzystania z biblioteki szkolnej
1. Z biblioteki może korzystać wyłącznie zdrowy uczeń/pracownik szkoły, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
2. Szczegółowy wykaz godzin otwarcia biblioteki dostępny jest w zakładce biblioteki na stronie
internetowej szkoły oraz na gazetce przed pokojem nauczycielskimi, przed wejściem do
biblioteki szkolnej.
3. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje/dezynfekuje ręce.
4. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i konieczność zminimalizowania ryzyka zarażenia
koronawirusem obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania lub przyjęcia
zwrotu książek (aby nie tworzyć skupisk w pomieszczeniach zamkniętych).
5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory z ograniczonym dostępem do półek – zbiory podaje
bibliotekarz.
6. Czytelnik może jednak za zgodą bibliotekarza skorzystać z wolnego dostępu do półek po
wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk środkiem dezynfekującym dostępnym w lokalu biblioteki.
7. Przy stanowisku bibliotekarza może przebywać z zachowaniem dystansu społecznego tylko 1
osoba, która jest aktualnie obsługiwana.
8. Bibliotekarz obsługuje czytelników w maseczce lub w przyłbicy.
9. Po przyjęciu książek od czytelnika bibliotekarz każdorazowo zdezynfekuje blat, na którym
leżały książki.
10. Uczniowie oczekujący w bibliotece zachowują między sobą dystans 1,5 – 2 m.
11. Uczniowie klas 1-3 przychodzą do biblioteki w małych grupach na wcześniej umówioną godzinę.

12. Aby uniknąć większej liczby czytelników w bibliotece uczniowie mogą wypożyczać książki
podczas przerw jak również, za zgodą nauczyciela, podczas zajęć świetlicowych.
13. Uczniom klas 4 – 8, którzy uczą się za pomocą technik kształcenia na odległość, rekomenduje
się zamawianie książek przez dziennik elektroniczny Librus w formie wiadomości.
Zamówione w ten sposób książki będą przygotowane do odbioru w następnym dniu na stoliku
w holu szkoły.

14. Uczniowie/ rodzice mogą kierować zapytania do nauczyciela bibliotekarza w sprawie książek
lub w celu wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów poprzez dziennik
elektroniczny.
15. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami biblioteka zwiększa liczbę jednorazowo wypożyczanych
książek do 10 pozycji.

16. W określonych sytuacjach istnieje możliwość wypożyczenia kompletu lektur bądź dowolnego
zestawu książek potrzebnych w procesie edukacyjnym.
17. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, blaty,
oparcia krzeseł są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane.
18. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone, co najmniej raz na godzinę, a w razie
potrzeby częściej.

Kwarantanna materiałów bibliotecznych
1. Wszystkie materiały biblioteczne zwracane przez czytelników podlegają obowiązkowej
kwarantannie.
2. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece wynosi
72 godziny (3 doby).
3. Przyjmowane książki od czytelników odkładane są do kartonu/pudła oraz oznaczane datą
zwrotu.
4. Materiały biblioteczne objęte kwarantanną są wyłączone z wypożyczania do czasu jej
zakończenia, a po tym okresie są włączane do użytkowania.
5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami opartymi na
detergentach i alkoholu.
Postanowienia końcowe
1. Do przestrzegania w/w procedur zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice
oraz opiekunowie dzieci.
2. Procedury obowiązują od 18 stycznia 2021 r.

