PROCEDURA KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy
w okresie trwania pandemii Covid-19

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie szkoły wg harmonogramu ustalonego dla
poszczególnych klas. Harmonogram zostanie udostępniony w dzienniku elektronicznym
i na stronie internetowej szkoły.
2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, stosować płyn
dezynfekujący przy wejściu do biblioteki. Zalecane jest korzystanie z maseczek lub
przyłbic.
3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość 1,5-2 m od innych osób. Czytelnicy
nie mogą przekraczać wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).
4. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga
oczekująca (w wyznaczonej strefie). W przypadku większej liczby osób korzystających
z biblioteki, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
5. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego
przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał.
6. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz - czytelnicy nie będą mieli wolnego
dostępu do zbiorów i pomieszczeń bibliotecznych.
7. Zalecane jest stosowanie naszego katalogu online znajdującego się na stronie
https://www.sp1zurawica.edu.pl/ - MOL NET+
lub bezpośrednio https://m016292.molnet.mol.pl/
8. Na początku roku szkolnego będą wypożyczane podręczniki i inne pomoce dydaktyczne
wg harmonogramu ustalonego z wychowawcami klas.
9. Korzystanie z czytelni będzie odbywać się w ograniczonym zakresie. W czytelni będą
mogli przebywać uczniowie zgłoszeni wcześniej przez wychowawców (maksymalnie
4 osoby). Podczas pobytu w czytelni uczniowie zajmują wyznaczone miejsca zachowując
dystans 1,5-2 m.
10. Bibliotekarz zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej,
dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
11. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone
w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie. (zgodnie z wytycznymi MEN,
MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).

12. Pomieszczenia biblioteki będą regularnie wietrzone.
13. Po zakończeniu obsługi czytelników w bibliotece zostaną zdezynfekowane
powierzchnie płaskie i sprzęty.

