Załącznik nr 1

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu
w czasie trwania pandemii w zakresie wypożyczania,
przyjmowania książek oraz innych materiałów bibliotecznych.
WYTYCZNE
1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach,
nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas
wykonywania obowiązków.
2. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników
(rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
3. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanego
pomieszczenia.
4. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się
użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł.
5. Ograniczenie liczby użytkowników w celu umożliwienia przestrzegania
wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
6. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii
(oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
7. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie do półek
8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARSCoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest
zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej
części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
REALIZACJA PRZYJMOWANIA ZWROTÓW I MATERIAŁÓW
BLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
1. Biblioteka Szkolna rekomenduje okres kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych
(np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.
2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować
blat, na którym leżały książki.
4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone ławki. Odizolowane
egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu
zakończenia kwarantanny; (po upływie 3 dni) po tym okresie należy włączyć do
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użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy
stosować rękawiczki.
5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami
dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
6. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym
znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości.
Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla
uprawnionych osób – pracownika biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to
miejsce. Zwracane egzemplarze będą składowane na wydzielonych ławkach i
oznaczone datą oddania.
7. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu,
mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest
wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę
można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest
rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy
ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym
egzemplarzem.

