
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2020/2021  

dyrektora ZSP w Pszowie z dnia 28.08.2020r. 

Regulamin biblioteki szkolnej ZSP w Pszowie w czasie epidemii 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania 

zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.  

1. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają 

potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane 

są do potrzeb czytelników. 

2. W wypożyczalni ogranicza się liczbę odwiedzających do 3 osób, w celu umożliwienia 

przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu społecznego. 

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

(1,5 – 2 m).  

4. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę). 

5. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych 

i rekomenduje stosowanie internetowego systemu katalogowego MOL. 

6. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru podręcznego i czasopism. 

7. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej 

zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans 

społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych. 

8. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej za pomocą programu 

MOL. Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki przez katalog MOL. Czytelnik rezerwuje 

książkę poprzez swoje konto czytelnika i odbiera ją w szkole w wyznaczonym dniu. 

Informacje o terminie odbioru książki przesyła bibliotekarz przez e-dziennik. 

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

wypożyczających mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny 

i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi wypożyczający miał kontakt. 

10. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. 

11. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego 

przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał.  

12. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym 

leżały książki. 

13. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła. Odizolowane egzemplarze należy 

oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny 

wynoszącej 2 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania.  

14. 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. 

15. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia czytelnik zostanie 

poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.  

16. Za książki zniszczone lub zagubione czytelnicy są zobowiązani do zakupu nowej pozycji 

wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie. 


