
Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania 

biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu 

w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki. 

  

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej 

w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki określa warunki i zasady 

wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki, określa zasady 

udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych 

z obsługą czytelników. 

 

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników przebywających na terenie 

biblioteki. 

 

Procedura obejmuje: 

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny 

dla użytkowników biblioteki, bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalnego 

ograniczenie kontaktu. 

2. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki. 

4. Godziny otwarcia biblioteki. 

 

 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego 

i środków higieny dla użytkowników biblioteki, bezpiecznej obsługi użytkowników 

oraz maksymalnego ograniczenia kontaktu 

 

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników biblioteki 

przy wejściu do szkoły. 

2. Od osób korzystających z biblioteki jest wymagane zasłanianie ust i nosa. 

3. Ustala się limit osób przebywających w bibliotece. W bibliotece może przebywać 

jednocześnie 3 użytkowników i bibliotekarz. 

4. W bibliotece i przed biblioteką wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika 

biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą 

zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami. 

5. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia 

zbiorów. 

6. Nie ma możliwości korzystania z czytelni. 

7. Uczniowie podczas pobytu w świetlicy szkolnej mogą korzystać z biblioteki pod 

opieką nauczyciela świetlicy lub innej wyznaczonej osoby. 

8. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, 

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia 

często używanych. 



 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych 

 

1. Nie ma swobodnego dostępu do regałów bibliotecznych dla czytelników. Wybrane 

przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik biblioteki. 

2. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. 

Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 

 

 

 Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki 

  

1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do zachowania 

bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikiem biblioteki i innymi osobami 

korzystającymi z biblioteki. 

2. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum dni na wydzielone 

półki/stół, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

 

 

Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników 

Biblioteka będzie dostępna dla użytkowników w godzinach 8 – 14 

 

Poniedziałek – KLASY 1, 2 

Wtorek – KLASY 3, 5 

Środa – KLASY 4, 8 

Czwartek – KLASY 6 

Piątek – KLASY 7 

 


