Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
Biblioteki w Szkole Podstawowej w Brodach
w trakcie epidemii COVID-19
dla użytkowników Biblioteki
§1
1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki w Szkole Podstawowej w
Brodach w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki
i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i
zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności pracy Biblioteki. Procedura obowiązuje wszystkich
użytkowników, pracowników oraz inne osoby korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na
terenie Biblioteki.
§2
Procedura obejmuje:
1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo- przestrzennego i środków higieny dla użytkowników
Biblioteki.
2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
4. Zasady postepowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osób/użytkownika zakażenia koronawirusem.
§3
Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników
Biblioteki
1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników Biblioteki.
2. Wyznacza się strefę dostępną dla użytkownika Biblioteki do wypożyczenia i zwrotu książek wraz z
wytyczoną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między
użytkownikami.
3. Ustala się limit osób przebywających jednocześnie w Bibliotece do 5 osób.
4. W widocznym miejscu udostępnia się informacje z ustalonym limitem osób przebywających jednocześnie
w Bibliotece.
5. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
6. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcje klamek, klawiatur, telefonów, włączników
światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
§4
Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu
1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów (np. przez
dziennik elektroniczny).
2. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów
bibliotecznych.
§5
Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych
3. Ograniczony zostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników, zamówione lub wybrane
książki przez czytelnika, podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
§6
Godziny otwarcia Biblioteki szkolnej dla czytelników
1

W czasie trwającego stanu epidemii COVID -19 Biblioteka w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Brodach będzie otwarta dla czytelników w następujących godzinach:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 8:45-9:45
Środa: 8:50-9:40 i 10:20-11:40
Czwartek: nieczynne
Piątek: 8:45-10:40 i 11:25-12:25
§7
Zasady postepowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki
2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki,
oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
§8
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osób/użytkownika zakażenia koronawirusem.
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w
oddychaniu, uczeń udaje się pod opieką nauczyciela w wyznaczone w szkole na taką sytuacje miejsce, zostaje
powiadomiony dyrektor oraz rodzice ucznia.
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