
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

 

1. Uczniowie VI LO im. Z Herberta w Bełchatowie mogą skorzystać z biblioteki szkolnej tylko  
w celu wypożyczenia książek lub ich oddania.  

 
2. Biblioteka jest czynna w wyznaczonych godzinach. Informacja o pracy biblioteki dostępna 

jest na stronie internetowej szkoły, na drzwiach biblioteki i tablicach informacyjnych.  
 

3. W bibliotece odstępuje się od korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu  
oraz ze stanowiska  komputerowego.  
 

4. Niemożliwe jest korzystanie z urządzeń aktywowanych dotykiem znajdujących się  
w bibliotece.  
 

5. Ogranicza się  swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Zamówione 
przez czytelnika książki podaje wyłącznie bibliotekarz.  
 

6. Uczeń, w celu wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej, powinien być zabezpieczony  
w maseczkę ochronną. 
 

7. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce lub  założyć rękawiczki. Płyn 
dezynfekcyjny jest umieszczony przy wejściu do biblioteki. 
 

8. W pomieszczeniu biblioteki, oprócz bibliotekarza może znajdować się 1 osoba, pozostałe 
oczekują przed wejściem, zachowując minimum 1,5 metrowy dystans. Zgodnie  
z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć 
skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych. 
 

9. Wypożyczanie książek odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego  tj. po wejściu  
do biblioteki, przy zwrocie i odbiorze lektury należy stanąć  w wyznaczonym miejscu  
w bibliotece.  

 

a. po przyjęciu od ucznia zamówienia, nauczyciel – bibliotekarz wyszukuje właściwe książki  
i przynosi je do miejsca wydania, zachowując określoną regulaminem odległość od ucznia; 
 

b. książki zdawane do biblioteki uczeń odkłada na miejsce  wskazane przez bibliotekarza, 
podając wcześniej numer książki.  
 
  

10. Książki zdawane do biblioteki są odkładane na okres 48-godzinnej kwarantanny. 
Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. 

11. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, 
skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w 
której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania 
zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania. 



 
12.  Nauczyciel – bibliotekarz:  

a. w przypadku przybycia ucznia w celu zwrotu / wypożyczenia książek nauczyciel – bibliotekarz jest 
obowiązany do zabezpieczenia się w maseczkę lub przyłbicę ochronną;  

b. jeżeli uczeń zdający książki nie jest zabezpieczony w maseczkę / przyłbicę, jak i w przypadku, gdy 
zdradza symptomy choroby nauczyciel jest obowiązany odmówić obsługi; 

 c. odległość zachowywana między uczniem a nauczycielem bibliotekarzem powinna niezmiennie 
wynosić około 1,5 metra. Jeżeli uczeń zdaje książki nauczyciel – bibliotekarz wskazuje uczniowi 
wydzielone do tego  miejsce. 

d. nauczyciel – bibliotekarz jest obowiązany do samodzielnego odkażenia blatu, na którym wydawane 
są książki po każdej wizycie ucznia.  

 

 

 

 

 


