
Procedura funkcjonowania biblioteki 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie 

w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 
 
(Procedura opracowana w oparciu o „Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trak-
cie epidemii COVID-19 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji  
z GIS, 28.04.2020 oraz rekomendacje Biblioteki Narodowej) 
 
Cel wdrażania procedury: 
 
1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracownika biblioteki oraz użytkowników. 
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracownika oraz użytkowników. 
3. Ograniczenie kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym,  

w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 
4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowa-

nia stanu epidemii. 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielowi bibliotekarzowi 
 
1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje pracę w lokalu biblioteki jedynie w celu przyję-

cia, wydania i porządkowania materiałów bibliotecznych. Pozostałe prace wykonu-
je zdalnie. 

2. Czas obsługi użytkowników biblioteki ogranicza się do trzech godzin dziennie dwa 
razy w tygodniu wg odrębnie ustalonego planu pracy. Jedynie w ostatnich dwóch 
tygodniach roku szkolnego biblioteka będzie czynna codziennie w celu dokonania 
zwrotu podręczników szkolnych przez uczniów. Plan pracy biblioteki oraz zasady 
zwrotu podręczników szkolnych i harmonogram zwrotu przez poszczególne klasy 
zostanie ogłoszony w specjalnym komunikacie na stronie internetowej szkoły. 

3. Szkoła zapewnia nauczycielowi bibliotekarzowi mającemu kontakt z użytkownikami 
środki ochrony indywidualnej: maseczki ochronne i/lub przyłbicę osłaniającą usta, 
nos i oczy, rękawice ochronne jednorazowe, preparaty do dezynfekcji rąk i czysz-
czenia powierzchni mających kontakt z użytkownikami i zwracanymi materiałami 
bibliotecznymi oraz przesłonę (szkło, pleksi) w punkcie kontaktu nauczyciela biblio-
tekarza z użytkownikami biblioteki. 

4. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany w miarę możliwości do unikania bezpo-
średniego kontaktu ze zwróconymi materiałami bibliotecznymi. Po każdym takim 
kontakcie powinien umyć bądź zdezynfekować ręce. 

5. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany poddać zwrócone materiały biblioteczne 
co najmniej trzydniowej kwarantannie. Zwrócone materiały biblioteczne powinny 
być złożone w taki sposób, by nie miały kontaktu z materiałami gotowymi do udo-
stępniania. Powinny też zostać oznaczone datą zwrotu do biblioteki. 

6. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany zadbać o systematyczne wietrzenie lokalu 
biblioteki. 



Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom 
 

1. Użytkownicy biblioteki zobowiązani są bezwzględnie stosować się do poleceń na-
uczyciela bibliotekarza. 

2. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany zorganizować punkt kontaktu z użytkow-
nikiem w sposób ograniczający jego dostęp do lokalu biblioteki. 

3. Nauczyciel bibliotekarz przy wejściu do biblioteki wywiesi instrukcję postępowania 
w przypadku zwrotu i wypożyczenia materiałów bibliotecznych. 

4. W punkcie kontaktu z nauczycielem bibliotekarzem powinien znajdować się tylko 
jeden użytkownik. 

5. Jeżeli w danym momencie jest więcej chętnych użytkowników do korzystania  
z biblioteki, oczekują na obsługę zachowując kolejność przybycia pod bibliotekę 
oraz zachowują przepisowe odstępy pomiędzy sobą (2m) i stosują  indywidualne 
zabezpieczenia (maseczki, rękawice ochronne). 

6. Wstrzymuje się: 
a) udostępnianie zbiorów na miejscu, 
b) przebywanie w lokalu biblioteki w celu: 

 odrabiania zadań, 

 oczekiwania na zajęcia, konsultacje czy odjazd do domu, 

 gier i zabaw, 

 korzystania z komputerów, 
c) samodzielne wybieranie książek przez użytkownika z półek bibliotecznych. 

 


