
Procedura korzystania ze zbiorów bibliotecznych 

w Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu  

w warunkach pandemii COVID-19  

 

Podstawa opracowania procedury:  

   Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas 

epidemii, 

   Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa 

Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

od 1 września 2020 r., 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U.2020 poz. 1386) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020  

poz. 1389) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020  

poz. 1394) 

 

Cele procedury:  

 określenie zasad pracy biblioteki szkolnej PSP nr 3 w Radomiu w związku  

z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 

 umożliwienie uczniom bezpiecznego dostępu do książek w postaci tradycyjnej. 

 

 

1. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).  

2. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga 

oczekująca w wyznaczonej strefie; pozostałe osoby oczekują na korytarzu. 

3. Przy wypożyczaniu lub zwrocie zbiorów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany  

do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

4. W miejscu wypożyczania książek znajduje się osłona ochronna w postaci przezroczystego 

ekranu. 

5. Całkowicie ograniczony zostaje dla czytelników swobodny dostęp do regałów 

bibliotecznych. Wybrane przez czytelnika książki podaje wyłącznie bibliotekarz. 

6. Zaleca się ograniczenie korzystania z komputerów w czytelni biblioteki. W przypadku 

konieczności korzystania z komputera, należy zdezynfekować ręce, jak również stosować 

dezynfekcję urządzeń aktywowanych dotykiem( klawiatura, myszka). Każdy, kto korzysta  



z komputera, odnotowuje to w zeszycie korzystania z komputerów w czytelni szkolnej 

biblioteki, używając swojego długopisu.  

7. Wszystkie zbiory biblioteczne zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, 

odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.  

8. Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy,  

np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

9. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczeń biblioteki. 

10. Nauczycieli bibliotekarzy oraz osoby korzystające z biblioteki szkolnej obowiązują 

wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 w Radomiu. 


