
ANEKS DO REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
OBOWIĄZUJĄCY W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 

 
Na czas trwającej epidemii Covid-19 wprowadza się następujące uregulowania  

w funkcjonowaniu biblioteki szkolnej: 
 

1. Przy wejściu do pomieszczenia zapewniony zostaje dostęp do  preparatu  
do dezynfekcji rąk. 

2. Każdy użytkownik zobowiązany jest zdezynfekować dłonie zaraz po wejściu         
do biblioteki (wyjątkiem mogą być osoby posiadające np.atopową skórę rąk,          
wówczas przed wejściem do pomieszczenia myją ręce wodą z mydłem). 

3. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem  
lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza  
i umyć ręce. 

4. Wszystkie osoby przebywające w bibliotece zobowiązane są do posiadania         
ochrony zasłaniającej usta i nos oraz zachowania bezpiecznej odległości  
od innych osób min.1,5 m. 

5. Praca w czytelni i przy stanowiskach komputerowych może się odbywać          
jedynie przy zachowaniu dystansu przestrzennego minimum 1,5 m. 

6. Dokłada się wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. 
7. Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się         

użytkownicy, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni      
dotykowych - klamek, włączników światła,poręczy krzeseł i powierzchni        
płaskich, w tym blatów stołów. 

8. Pomieszczenie  jest wietrzone w ok.godzinnych odstępach czasowych. 
9. Przyjęte od czytelników egzemplarze poddane zostają kilkudniowej       

kwarantannie - odkładane na osobną półkę, oznaczane datą zwrotu i włączane           
do użytkowania po zakończeniu kwarantanny. Po przejęciu książek od         
czytelnika każdorazowo dezynfekowany jest blat, na którym książki leżały. 

10. Ograniczone zostają do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne;         
spotkania powinny być przeprowadzane z zachowaniem rekomendowanych       
przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m);         
preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy. 

11. Ogranicza się  wykorzystanie multimediów. 
12. Na czas kwarantanny zleconej uczniom odgórnie przez MEN, czytelnicy mogą          

za zgodą bibliotekarza wypożyczyć większą ilość lektur, niż przewidziano 
w regulaminie.  
 
 
Aneks sporządzono na podstawie: “Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie          
epidemii COVID-19 w Polsce”opracowanych 28 kwietnia 2020 przez Ministerstwo Rozwoju,          
Pracy i Technologii w konsultacji z GIS 

  
 


