
Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki 

szkolnej XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Warszawie 

w trakcie epidemii COVID-19 

 

§1 

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki 

szkolnej XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w 

trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa 

warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników 

biblioteki, zasady udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz inne 

czynności związane z obsługą czytelników. 

 

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników korzystających z usług, 

współpracujących lub przebywających na terenie biblioteki.  

 

§2 

Procedura obejmuje: 

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków 

higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów 

bibliotecznych. 

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz zasady udostępniania 

zbiorów z biblioteki 

3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki 

 

§3 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego  

i środków higieny dla użytkowników   

oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych. 

 

1. Nauczyciele bibliotekarze podczas wykonywania obowiązków w bibliotece 

powinni nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie rękawice ochronne. 

2. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek 

ochronnych lub zasłanianie nosa i ust w inny sposób. 



3. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników 

(minimum 1,5 m). 

4. Wietrzenie pomieszczenia biblioteki w miarę możliwości.  

5. Czyszczenie co najmniej raz dzienne powierzchni wspólnych, z którymi stykają 

się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, blaty, klawiatury i myszki od 

komputera itp. 

 

§4 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników  

oraz maksymalne ograniczenie kontaktu. 

 

1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami 

wypożyczania zbiorów zapisanymi w Regulaminie Biblioteki XLVIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego. 

2. Zgodnie z obowiązującymi zasadami trzeba zachowywać dystans społeczny – 

nie należy tworzyć skupisk w kolejce do biblioteki (zalecana odległość między 

uczniami 1,5 metra). 

3. Przed skorzystaniem z księgozbioru podręcznego czy komputera 

bibliotecznego czytelnik zobowiązany jest zdezynfekować dłonie płynem 

znajdującym się w bibliotece. 

4. Zbiory z części magazynowej podaje tylko nauczyciel bibliotekarz, dostęp do 

tych zbiorów zostaje zamknięty dla osób z zewnątrz. 

 

§5 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki. 

 

1. Zwrócone zbiory są poddawane kwarantannie w specjalnie wyznaczonych 

pudłach przez okres 72 godzin (3 doby), według zaleceń Biblioteki Narodowej. 

W praktyce oznacza to, że zwrócone danego dnia zbiory nie mogą być 

wypożyczone przez okres 3 dni kolejnej osobie. 

2. Kwarantannie podlegają wszystkie powracające od czytelników materiały 

biblioteczne, również czasopisma. 

 

 



§6 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Użytkownik niestosujący się do wytycznych dla funkcjonowania biblioteki 

szkolnej może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów 

biblioteki dla zachowania bezpieczeństwa innych czytelników 

 


