PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. JANUSZA KORCZAKA W PILE

I. Biblioteka szkolna w okresie pandemii SARS-COV-2 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS
i MEN.
II. CELEM procedur jest:
⦁ zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby SARS-COV-2,
⦁ umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed
okresem kwarantanny woluminów.
III. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI:
 do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele
i inni pracownicy szkoły;
 należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, stosować jednorazowe
rękawiczki lub płyn do dezynfekcji rąk;
 zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz;
 w pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń aktywowanych dotykiem;
 w celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w miejscu obsługi czytelnika
wyznaczone są oddzielne strefy komunikacyjne (oznakowane liniami na podłodze w odstępie 1,5
- 2 m,):
- dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie;
- dla osoby wypożyczającej;
- do składowania oddanych książek (przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny);
 w każdej strefie może przebywać jedna osoba – strefa kwarantanny książek jest niedostępna dla
czytelników;
 maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca
(w wyznaczonej strefie);
 zabrania się przekraczania stref komunikacyjnych;
 w przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na
korytarzu zachowując bezpieczny dystans społeczny 1,5 - 2 m oraz stosować środki ochrony
osobistej (np. maseczki, przyłbice);
 ze względów bezpieczeństwa czytelnia zostaje wyłączona z użytku oraz wprowadza się zakaz
wolnego dostępu do księgozbioru i czasopism;
 czytelnicy
mogą
składać
zamówienia
książek
drogą
elektroniczną
przyjętą
w szkole;
IV. PRACOWNICY BIBLIOTEKI:





bibliotekarz bezpośrednio obsługujący czytelników biblioteki jest zobowiązany do stosowania
zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic
ochronnych;
wszystkie książki zwrócone przez czytelników mają być 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.), po tym okresie
mają być ponownie włączone do użytkowania.
w czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze czytelników biblioteki pracownicy prowadzą prace
porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają
powierzchnie płaskie środkiem dezynfekującym.

