Procedura korzystania z biblioteki szkolnej
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkołazie

1. Decyzję o uruchomieniu biblioteki szkolnej, przy zachowaniu zasad ochrony

epidemiologicznej,

podejmuje Dyrektor Szkoły.
2. Uruchomione dla czytelników zostaje jedynie wypożyczanie książek, bez wolnego dostępu do
księgozbioru oraz innych przestrzeni.
3. Wstęp do biblioteki jest ograniczony do jednej osoby i bibliotekarza lub złożenia zamówienia
potrzebnej pozycji w wyznaczonym miejscu przy wejściu do szkoły. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami należy zachować bezpieczną odległość między czytelnikiem a bibliotekarzem.
4. Użytkownicy przebywający w bibliotece mają obowiązek używania maseczek i rękawiczek.
5. Przed wejściem do biblioteki czytelnik ma obowiązek dezynfekcji rąk przygotowanym do tego
celu środkiem.
6. Pracownicy biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych
przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
7. Książki zwracane przez użytkownika powinny zostać przez niego bezpośrednio odłożone na
miejsce wskazane przez bibliotekarza lub zapakowane i podpisane zostawione w wyznaczonym
miejscu przy wejściu do szkoły. Przyjęte materiały biblioteczne zostaną odłożone na okres 3 dni do
pudła lub osobnej szafy. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z
wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Przy
kontakcie z tymi egzemplarzami należy stosować rękawiczki. Nie wymaga się osobnych
pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.
9. Książki proponuje i podaje bibliotekarz.
10. Zasadne jest wcześniejsze zamówienie telefoniczne lub mailowe, aby usprawnić usługę.
12. Do czasu odwołania epidemii dla użytkowników nie będą otwarte czytelnie i stanowiska do
samodzielnej pracy.
13. Dary książkowe od czytelników nie będą przyjmowane do odwołanie.
14. Do odwołania nie podejmuje się żadnych działań animacyjnych, promocyjnych w zakresie
promocji czytelnictwa, za wyjątkiem projektów on-line.
15. Ze względu na obowiązek przeprowadzenia kwarantanny zwracanych zbiorów, oddane książki
nie będą wypożyczane innym czytelnikom, dopiero po upływie trzech dni.
16. Ponadto zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, blatów stolika,
włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
17. Czas otwarcia biblioteki (zamawianie, wypożyczanie i zwrot książek) wtorki 9.00-11.00, czwartki
9.00-11.00.

