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Procedura opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju, zaleceń GIS oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej 

dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej.  

 

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW  

BIBLIOTEKI SZKOLENEJ W BABIAKU W OKRESIE EPIDEMII 

 

Od 25 maja 2020 r. po zdjęciu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej                           

w Rozporządzeniu  Rady Ministrów  i podjęciu decyzji o otwarciu biblioteki przez dyrektora, 

biblioteka rekomenduje wymienione poniżej zasady:  

1. Godziny otwarcia biblioteki będą na bieżąco dostosowywane do potrzeb uczniów  

    i nauczycieli. 

2. Nauczyciele bibliotekarze będą pełnić stały dyżur zarówno w bud. A i B we wtorki 

     w godzinach od 8.00 do 13.00. 

3. W szczególnych przypadkach, kiedy uczeń bądź nauczyciel potrzebuje skorzystać 

     z wypożyczalni prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: 

     biblioteka.spbabiak@gmail.com  

4. Nauczyciel bibliotekarz obsługuje użytkowników zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki 

    jednorazowe. 

5. W bibliotece może przebywać jeden użytkownik. 

6.  Dla użytkowników zostanie uruchomiona tylko wypożyczalnia. 

7. Do czasu odwołania epidemii nie będzie otwarta czytelnia oraz Internetowe Centrum 

    Informacji Multimedialnej. 

8. Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni. 

9. Do biblioteki przychodzą tylko uczniowie, którzy chcą wypożyczyć lub oddać książkę. 

10. W bibliotece należy przebywać w maseczce i rękawiczkach jednorazowych. 

11. Użytkownicy oraz bibliotekarz zachowują bezpieczną odległość między sobą minimum 

      1,5 metra. 

12. Biblioteka zapewnia stanowisko do mycia i dezynfekcji dłoni. 

13. Po przyjęciu książek od czytelnika każdorazowo będzie zdezynfekowany blat, na 

      którym znajdowały się książki. 
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14. Przyjęte książki zostaną oznaczone datą zwrotu, odizolowane (odłożone do pudełka  

      na zapleczu biblioteki) i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny 

      (3 dni). 

15. Egzemplarze zwracane do biblioteki nie będą dezynfekowane preparatami 

      dezynfekcyjnymi. 

16. Biblioteka będzie wietrzona co godzinę przez 10 minut oraz będzie dokonywana 

     dezynfekcja klamek, włączników światła  i innych powierzchni lub elementów 

     wyposażenia często używanego. 

17. Jeżeli uczeń będzie wykazywał niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany                   

     w odrębnym pomieszczeniu ,,izolatce” z zapewnieniem minimum 2 m odległości  

     od innych osób i niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/ opiekunowie w celu 

     odebrania dziecka ze szkoły. 

18. Procedura, zasady dla uczniów oraz plakaty instruktażowe zostaną umieszczone 

      w widocznym miejscu w bibliotece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAKATY INSTRUKTAŻOWE: 



 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Nowe zasady korzystania 

z biblioteki 
 

 Jeżeli masz objawy infekcji pozostań w domu. 

Teraz musisz chronić siebie i osoby, z którymi 

masz  kontakt. 

 Pamiętaj o założeniu maseczki lub przyłbicy oraz 

rękawiczek. 

 Zachowaj dystans minimum 1,5 metra wobec 

wszystkich osób znajdujących się na terenie 

szkoły. 

 Ogranicz czas wizyty do minimum. 

 Stosuj się do poleceń personelu. 

 Pozostaw zwracane książki w wyznaczonym 

miejscu. 

 Z biblioteki korzysta tylko jedna osoba. 

  



 

JAK WYPOŻYCZAĆ KSIĄŻKI ? 

 

 Książki do odbioru możesz zamówić wcześniej 

wysyłając informację na adres e-mail: 

biblioteka.spbabiak@gmail.com 

 Obecnie nie możesz korzystać z czytelni, nie 

możesz też samodzielnie wybierać książek na 

półkach. 

Książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz. 

 Musisz podać tytuł książki lub określić tematykę, 

możesz też liczyć na nasze sugestie. Naprawdę 

wiemy, co lubicie czytać. 

 Zwrócone przez Was książki przechodzą 3-dniową 

kwarantannę i nie mogą być przed jej upływem 

ponownie wypożyczane. 

 Zwrot podręczników będzie odbywał się według 

ustalonego harmonogramu, o czym zostaniecie 

poinformowani w odrębnym komunikacie. 

 

 

Godziny otwarcia bibliotek w budynkach A i B: 

 

8:00 – 13:00 wtorek 

W  szczególnych sytuacjach  prosimy                      

o informację na podany wyżej adres e-mail. 

Powyższe ustalenia obowiązują od 25.05.2020r. 
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