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Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela bibliotekarza w czasie 
zagrożenia epidemicznego. 
 
Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, 
GIS i MEN Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są 
dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. 

 

Celem procedur jest: 

zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem COVID-19. 

 

Do szkoły, tym samym do biblioteki szkolnej, mogą przychodzić tylko uczniowie i pracownicy 
bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji. 
 

Obowiązki bibliotekarzy: 

1) Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani 
do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania 
jednorazowych rękawic ochronnych. W bezpośrednim kontakcie z czytelnikiem powinni 
używać maseczek ochronnych lub przyłbic zasłaniających usta i nos. 

2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone 
w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, 
MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.). 

3)  W czasie przerwy w  obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace 
porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, 
przecierają powierzchnie płaskie. 

4)  Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami 
zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki 
i zapleczu. 

 

Obowiązki uczniów: 
 

1) Wchodząc do biblioteki uczniowie zobowiązani są zdezynfekować ręce  albo skorzystać z 
jednorazowych rękawiczek. 

2) Należy używać maseczek zasłaniających usta i nos. 

3) Oddawane książki trzeba odłożyć w wyznaczone miejsce. 



  

Preferowane jest zamawianie lektur, książek , literatury przedmiotu online, poprzez 
system e-biblio lub telefonicznie w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu. 

Osoby podchodzące do punktu wypożyczeń proszone są o zachowanie wymaganego 
odstępu 1,5 m.  

 

Zasady korzystania z księgozbioru: 
 

1) Książki podawane są przez bibliotekarza 

2) Uczniowie zachęcani są do korzystania ze stron internetowych zawierających bezpłatne 
książki i lektury.  

3) Pół godziny przed zamknięciem biblioteki zbiory nie będą udostępniane ze względu na 
wymagane czynności dezynfekcyjne. 

4) Pomieszczenie biblioteczne poddawane jest wietrzeniu w wyznaczonych odstępach 
czasu. 

Zasady korzystania z Czytelni: 
 

1) Z czytelni może korzystać ograniczona liczba osób. 

2) Pomiędzy uczniami powinien być zachowany wymagany odstęp. 

3) Po zajęciu miejsca uczeń może zdjąć maseczkę. 

4) Podczas przebywania w czytelni zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i 
innych urządzeń aktywowanych dotykiem. 

5) Blaty stolików i krzesła, z których korzystali uczniowie muszą być każdorazowo 
dezynfekowane środkiem odkażającym. 
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