
PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA KSIĘGOZBIORU  

UCZNIOM NA CZAS PANDEMII OBOWIĄZUJĄCA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JAKUBA WEJHERA W GÓRZE  

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID-19 

 

 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS  

oraz aktualnych przepisów prawa z uwzględnieniem specyfiki szkoły 

 

UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU 

WARIANT STACJONARNY - A 

  

§ 1 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego 

i środków higieny dla użytkowników biblioteki 

  

1. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub 

innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

2. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas przeglądania zbiorów 

bibliotecznych przez czytelników. 

3. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki. 

4. Ustala się limit 2 osób przebywających w bibliotece – jest to  uzależnione od 

powierzchni pomieszczenia i konieczności zachowania bezpiecznej odległości. 

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

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często 

używanych. 

§2 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników 

oraz maksymalne ograniczenie kontaktu 

1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami 

wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §3. 

2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek 

ochronnych przez personel biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich 

zasobami bibliotecznymi. 

3. Organizuje się stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu 

przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 metra). 

4. Umieszcza się w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej 

liczbie użytkowników/odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece. 

5. W trakcie korzystania z biblioteki należy zachować dystans przestrzenny (minimum 

1,5 metra). 

6. Zaleca się ograniczenie korzystania z komputerów w czytelni biblioteki. W przypadku 

korzystania  z komputera  należy zdezynfekować ręce jak również stosować dezynfekcję 

urządzeń aktywowanych dotykiem (klawiatura, myszka). Każdy, kto korzysta z komputera 

odnotowuje to w zeszycie korzystania z komputerów w czytelni szkolnej biblioteki. 

  

 



 

§3 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych 

1. Nie zmieniają się zasady zapisu do biblioteki oraz korzystania ze zbiorów biblioteki. 

2. Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki lub zwrotu  czytelnik jest zobowiązany 

do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

3. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika podczas przeglądania 

zbiorów bibliotecznych, które udostępni bibliotekarz. 

4. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. 

Wybrane bądź zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie bibliotekarz. 

5. Na czas pandemii zawiesza się działalność kącika czytelniczego w bibliotece. 

6. Zaleca się korzystanie z zasobów dostępnych on-line oraz preferowanie udostępniania 

zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz. 

7. Ze względu na zagrożenie koronawirusem udostępnione podręczniki uczeń zabiera do 

domu. Z podręczników korzysta tylko osoba, której zostały przypisane na karcie 

wypożyczeń.  

  

§4 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki 

1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski 

ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości 

pomiędzy pracownikami biblioteki i innymi osobami korzystającymi z biblioteki (minimum 

1,5 metra). 

2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na 

którym leżały książki. 

3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, 

torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw 

sztucznych  

i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze. 

4. W przypadku zbiorów audiowizualnych oraz czasopism zalecane jest stosowanie 

procedur postępowania i kwarantanny takich, jak dla książek. 

5. Nie wymaga się dla książek osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus   

        nie przenosi się samodzielnie.  

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Szkolnej   

          w Górze w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe 

pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA KSIĘGOZBIORU  

UCZNIOM NA CZAS PANDEMII OBOWIĄZUJĄCA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JAKUBA WEJHERA W GÓRZE  

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID-19 

  

 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS  

oraz aktualnych przepisów prawa z uwzględnieniem specyfiki szkoły 

 

UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU  

WARIANT HYBRYDOWY - B 

 

§ 1 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego 

i środków higieny dla użytkowników biblioteki 

  

1. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub 

innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

2. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas przeglądania zbiorów 

bibliotecznych przez czytelników. 

3. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki. 

4. Ustala się limit 2 osób przebywających w bibliotece – jest to  uzależnione od 

powierzchni pomieszczenia i konieczności zachowania bezpiecznej odległości. 

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

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często 

używanych. 

§2 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego 

i środków higieny dla użytkowników biblioteki przebywających w domu w trakcie 

nauczania na odległość: on-line  

 

1. Osobom przebywającym w domu w trakcie nauczania na odległość: on-line 

udostępnia się książki z zastosowaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa. 

2. Zaleca się korzystanie z dostępnych zasobów on-line poprzez udostępnianie na stronie 

biblioteki zasobów internetowych lub podawanie osobom zainteresowanym adresów stron 

internetowych. 

3. Osoba przebywająca w domu w trakcie nauczania on-line chęć wypożyczenia książki 

zgłasza: 

a)telefonicznie poprzez kontakt z sekretariatem szkoły podając autora i tytuł 

potrzebnej książki, 

b)poprzez nośniki internetowe: stronka facebook biblioteki, Messenger biblioteki 

podając autora i tytuł potrzebnej książki.   



4. Zainteresowany wypożyczeniem czytelnik zostanie poinformowany o dacie, godzinie i formie 

odbioru książki. 

 

 

 

 

 

§3 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników  

oraz maksymalne ograniczenie kontaktu 

1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami 

wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §4. 

2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek 

ochronnych przez personel biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich 

zasobami bibliotecznymi. 

3. Organizuje się stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu 

przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 metra). 

4. Umieszcza się w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej 

liczbie użytkowników/odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece. 

5. W trakcie korzystania z biblioteki należy zachować dystans przestrzenny (minimum 

1,5metra). 

6. Zaleca się ograniczenie korzystania z komputerów w czytelni biblioteki. W przypadku 

korzystania  z komputera  należy zdezynfekować ręce jak również stosować dezynfekcję 

urządzeń aktywowanych dotykiem (klawiatura, myszka). Każdy, kto korzysta z komputera 

odnotowuje to w zeszycie korzystania z komputerów w czytelni szkolnej biblioteki. 

  

§4 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych 

1. Nie zmieniają się zasady zapisu do biblioteki oraz korzystania ze zbiorów biblioteki. 

2. Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki lub zwrotu  czytelnik jest zobowiązany 

do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

3. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika podczas przeglądania 

zbiorów bibliotecznych, które udostępni bibliotekarz. 

4. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. 

Wybrane bądź zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie bibliotekarz. 

5. Na czas pandemii zawiesza się działalność kącika czytelniczego w bibliotece. 

6. Zaleca się korzystanie z zasobów dostępnych on-line oraz preferowanie udostępniania 

zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz. 

7. Ze względu na zagrożenie koronawirusem udostępnione podręczniki uczeń zabiera do 

domu. Z podręczników korzysta tylko osoba, której zostały przypisane na karcie 

wypożyczeń.  

  

§5 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki 

1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski 

ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości 

pomiędzy pracownikami biblioteki i innymi osobami korzystającymi z biblioteki (minimum 

1,5 metra). 



2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na 

którym leżały książki. 

3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, 

torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw 

sztucznych  

i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze. 

4. W przypadku zbiorów audiowizualnych oraz czasopism zalecane jest stosowanie 

procedur postępowania i kwarantanny takich, jak dla książek. 

5. Nie wymaga się dla książek osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus 

nie przenosi się samodzielnie.  

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Szkolnej 

w Górze w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony 

prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA KSIĘGOZBIORU  

UCZNIOM NA CZAS PANDEMII OBOWIĄZUJĄCA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JAKUBA WEJHERA W GÓRZE  

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID-19 

  

 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS  

oraz aktualnych przepisów prawa z uwzględnieniem specyfiki szkoły 

 

 

UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU  

WARIANT ZDALNY - C 

  

§ 1 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego 

i środków higieny dla użytkowników biblioteki 

  

1. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub 

innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

2. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas przeglądania zbiorów 

bibliotecznych przez czytelników. 

3. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki. 

4. Ustala się limit 2 osób przebywających w bibliotece – jest to  uzależnione od 

powierzchni pomieszczenia i konieczności zachowania bezpiecznej odległości. 

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

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często 

używanych. 

§2 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego 

i środków higieny dla użytkowników biblioteki przebywających w domu w trakcie 

nauczania na odległość: on-line  

 

1. Osobom przebywającym w domu w trakcie nauczania na odległość: on-line 

udostępnia się książki z zastosowaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa. 

2. Zaleca się korzystanie z dostępnych zasobów on-line poprzez udostępnianie na stronie 

biblioteki zasobów internetowych lub podawanie osobom zainteresowanym adresów stron 

internetowych. 



3. Osoba przebywająca w domu w trakcie nauczania on-line chęć wypożyczenia książki 

zgłasza: 

a)telefonicznie poprzez kontakt z sekretariatem szkoły podając autora i tytuł 

potrzebnej książki, 

b)poprzez nośniki internetowe: stronka facebook biblioteki, Messenger biblioteki 

podając autora i tytuł potrzebnej książki.   

4. Zainteresowany wypożyczeniem czytelnik zostanie poinformowany o dacie, godzinie  

i formie odbioru książki. 

 

 

 

 

§3 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników 

oraz maksymalne ograniczenie kontaktu 

1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami 

wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5. 

2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek 

ochronnych przez personel biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich 

zasobami bibliotecznymi. 

3. Organizuje się stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu 

przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 metra). 

4. Umieszcza się w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej 

liczbie użytkowników/odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece. 

5. W trakcie korzystania z biblioteki należy zachować dystans przestrzenny (minimum 

1,5 metra). 

6. Zaleca się ograniczenie korzystania z komputerów w czytelni biblioteki. W przypadku 

korzystania  z komputera  należy zdezynfekować ręce jak również stosować dezynfekcję 

urządzeń aktywowanych dotykiem (klawiatura, myszka). Każdy, kto korzysta z komputera 

odnotowuje to w zeszycie korzystania z komputerów w czytelni szkolnej biblioteki. 

  

§4 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych 

1. Nie zmieniają się zasady zapisu do biblioteki oraz korzystania ze zbiorów biblioteki. 

2. Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki lub zwrotu  czytelnik jest zobowiązany 

do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

3. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika podczas przeglądania 

zbiorów bibliotecznych, które udostępni bibliotekarz. 

4. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. 

Wybrane bądź zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie bibliotekarz. 

5. Na czas pandemii zawiesza się działalność kącika czytelniczego w bibliotece. 

6. Zaleca się korzystanie z zasobów dostępnych on-line oraz preferowanie udostępniania 

zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz. 

7. Ze względu na zagrożenie koronawirusem udostępnione podręczniki uczeń zabiera do 

domu. Z podręczników korzysta tylko osoba, której zostały przypisane na karcie 

wypożyczeń.  

  

§5 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki 



1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski 

ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości 

pomiędzy pracownikami biblioteki i innymi osobami korzystającymi z biblioteki (minimum 

1,5 metra). 

2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na 

którym leżały książki. 

3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, 

torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw 

sztucznych  

i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze. 

4. W przypadku zbiorów audiowizualnych oraz czasopism zalecane jest stosowanie 

procedur postępowania i kwarantanny takich, jak dla książek. 

5. Nie wymaga się dla książek osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus 

nie przenosi się samodzielnie.  

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Szkolnej  

w Górze w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony 

prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki. 

 


