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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 1//2021/2022  

z dnia 1.09.2021 r. 

Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 

 

 
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej  

w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II 

 w Rudzie Śląskiej w czasie epidemii 

 

 
§1. 

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

 

 

1. Udostępniona dla czytelników zostaje tylko usługa wypożyczania zbiorów. 

2. W czytelni uczniowie mogą przebywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

3. Czytelnicy przybywający w przestrzeni bibliotecznej powinni mieć zakryty nos  

oraz usta – czytelnicy bez maseczek nie będą obsługiwani. 

4. W bibliotece obowiązuje zamknięty dostęp do półek, czytelnik samodzielnie  

nie korzysta z księgozbioru, książki podaje nauczyciel bibliotekarz. 

5. Zasadne i mile widziane jest telefoniczne lub mailowe zamawianie potrzebnych 

czytelnikowi tytułów. 

6. Czytelnik ustawia się w wyznaczonym miejscu, w przypadku powstania kolejki 

czytelnicy ustawiają się zgodnie z zachowaniem ok. dwumetrowego dystansu  

od siebie.  

7. Czytelnik powinien stać i rozmawiać z nauczycielem bibliotekarzem  

zza taśmy przyklejonej na podłodze przed ladą biblioteczną.  

8. Na prośbę nauczyciela bibliotekarza czytelnik podaje tytuł i autora oraz numer 

inwentarzowy zwracanej pozycji. Wszystkie wizyty czytelników w bibliotece będą  

odnotowane w zeszycie wejść do biblioteki w rozkładzie godzinowym. 

9. Zwracane książki czytelnik odkłada na miejsce wskazane przez nauczyciela 

bibliotekarza – nie wolno odkładać książek na ladę biblioteczną. 

10. Nauczyciel bibliotekarz może w każdej chwili zamknąć bibliotekę ze względu na brak 

bezpieczeństwa wynikający z niestosowania krajowych przepisów epidemiologicznych 

oraz zapisu Regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej. 
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11. Czas otwarcia biblioteki szkolnej jest dostosowany do potrzeb uczniów i nauczycieli. 

Może ulegać zmianom, o których czytelnicy będą informowani na bieżąco. 

12. Informacja o godzinach otwarcia biblioteki szkolnej będzie zamieszczona na szkolnej 

stronie internetowej oraz drzwiach biblioteki szkolnej, w przypadku nauczania 

hybrydowego lub zdalnego również na drzwiach wejściowych do szkoły. 

 

§2. 

Organizacja pracy nauczycieli bibliotekarzy w bibliotece szkolnej  

 

1. Tryb pracy dostosowany do potrzeb uczniów i nauczycieli, w przypadku nauczania 

hybrydowego lub zdalnego zmianowy. 

2. Środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji – 

zapewnia Dyrektor szkoły. 

3. W trakcie obsługi czytelników biblioteka jest stale wietrzona.  

4. Sala 118 zostaje wyznaczona, jako miejsce kwarantanny książek. Jest opisana  

z zewnątrz informacją o treści: „Kwarantanna książek. Zakaz wchodzenia.” 

5. Książki przechowuje się w pudłach z oznaczonymi datami zwrotów przez okres min.  

3 dni. Sala 118 jest wietrzona przez min. 6 godzin dziennie. 

6. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany:  

 1) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy umycia rąk wodą z mydłem; 

2) noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy podczas wykonywania 

obowiązków; 

3) zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są 2 metry); 

4) regularnego częstego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce i dezynfekowania osuszonych dłoni środkiem na bazie 

alkoholu (min. 60%); 

5) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce; 

6) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; 

7) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, 

szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni 

dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy 

biurka; 
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8) regularnego (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenia powierzchni wspólnych,  

z którymi stykają się użytkownicy, np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, 

oparcia krzeseł; 

9) unikania dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka 

możliwość. 

 

§3.  

Działania zapobiegawcze dla nauczycieli bibliotekarzy w przypadku podejrzenia 

zakażenia koronawirusem 

1. Pracownicy biblioteki w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela bibliotekarza wykonującego swoje zadania  

na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym  

do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, nauczyciel bibliotekarz powinien 

oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe 

czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać ruch uczniów  

i nauczycieli w szkole, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał nauczyciel bibliotekarz 

z infekcją górnych dróg oddechowych, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, 

zgodnie z procedurami w szkole, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty). 

5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

http://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/

