
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 9/2020 

z dnia 25.05.2020r. 

Dyrektora  

ZSCKR w Mokrzeszowie 

 

Wytyczne dla biblioteki szkolnej  

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie 

w okresie rygorów i ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Biblioteka szkolna jest dostępna wyłącznie dla uczniów, słuchaczy i nauczycieli 

ZSCKR w Mokrzeszowie. 

2. Nie ma możliwości korzystania z czytelni oraz centrum multimedialnego. 

3. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-12.00. 

4. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce. 

5. W pomieszczeniu może przebywać tylko jeden użytkownik/odwiedzający. 

6. Podczas zajęć należy zachować dystans nie mniejszy niż 2 metry. 

7. Środki ochrony osobistej dla nauczyciela bibliotekarza oraz materiały używane  

do dezynfekcji (ręczniki papierowe, worki na odpady, płyny do dezynfekcji) zapewnia 

ZSCKR w Mokrzeszowie. 

8. Środki ochrony osobistej użytkownicy/odwiedzający muszą mieć zapewnione we 

własnym zakresie. 

9. Pomieszczenie, w którym znajduje się biblioteka musi być systematycznie wietrzone. 

 

 

II. Wytyczne dla nauczycieli bibliotekarzy. 

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce 

wodą z mydłem. 

2. Nosić osłonę nosa i ust (maseczkę) oraz rękawice ochronne podczas wykonywania 

obowiązków. 

3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 

są 2 metry). 

4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone 

dłonie środkiem na bazie alkoholu. 

5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie 

po zakończonym dniu pracy.  

8. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, 

klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. 

9. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają 

się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

 

III. Zasady dotyczące wypożyczeń i zwrotów 

1. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie - książki podaje 

nauczyciel - bibliotekarz.  

2. W przypadku zwrotu książek poddaje się je kwarantannie: 



a) miejsce kwarantanny stanowi pomieszczenie czytelni 

b) zwrócone książki należy umieścić na okres 14 dni na wyznaczonym regale 

c) odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania  

do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. 

3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat,  

na którym leżały książki. 


