
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka  

w Kątach Wrocławskich 

ZASADY DZIAŁANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZWIĄZKU  

Z ZAPOBIEGANIEM COVID-19 

 

ZASADY PRACY  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

1. Biblioteka szkolna wprowadza okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki 

książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – 

wirus jest aktywny do 24 godzin. 

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne. 

3. Biblioteka szkolna ogranicza wolny dostęp do  księgozbioru. Uczeń samodzielnie nie 

może poruszać się po pomieszczeniu i wyszukiwać książek z półek. 

4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone półki w innym 

pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu              

i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie 

włączyć do użytkowania.  

5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do 

dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych 

właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV. 

6. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi 

się samodzielnie. 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W OKRESIE PANDEMII 

ZASADY OGÓLNE 

1. Bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków używa przyłbicy lub maseczki. 

2. Należy zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

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

3. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń(co godzinę), dezynfekcję klamek, klawiatur, 

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia 

często używanych.  

4. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja                         

o maksymalnej liczbie odwiedzających (2 osoby), mogących jednocześnie przebywać 

w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników do 2 osób ma na celu 

umożliwienie przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. 



5. W korytarzu biblioteki wyznaczona zostanie  linia, której nie należy przekraczać  

w czasie oczekiwania na wejście do biblioteki 

6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie do półek 

7. Poleca się użytkownikom przebywanie w bibliotece w maseczkach  

8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie 

kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów,                   

z którymi pracownik miał kontakt. 

 

 Znowelizowane i dostosowane do wymogów w związku z zapobieganiem COVID-19 


