
INSTRUKACJA ODBIORU ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W SZKOLE  

PODSTAWOWEJ  IM.JANA PAWŁA II W CIŚCU PO PANDEMII 

COVID-19 

opracowana na podstawie rekomendacji  Biblioteki Narodowej z  16.04.2020r. 

https://bn.org.pl/w-bibliotece/3961-rekomendacje-biblioteki-narodowej-dla-bibliotek-

po-zniesieniu-zakazu-prowadzenia-dzialalnosci-bibliotecznej.html     

1. Decyzję o otwarciu biblioteki podejmuje dyrektor szkoły. Powinna ona zostać 

podjęta, kiedy biblioteka będzie przygotowana do bezpiecznego 

funkcjonowania w czasie epidemii. 

2. Biblioteka prowadzić będzie tylko działalność w wypożyczalni. 

3. Zamknięty zostaje tzw. wolny dostęp do regałów i innych przestrzeni biblioteki 

szkolnej. 

4. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie                      

w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach. 

5. Sposób wypożyczenia książek przez czytelnika zbiorowego (oddział klasowy) 

nastąpi po uzgodnieniu sposobu wypożyczenia z wychowawcą klasy lub 

nauczycielem. 

6. Zaleca się stosowanie następujących zasad postępowania ze zbiorami 

bibliotecznymi powracającymi do biblioteki: 

● egzemplarze wypożyczone do domu winien przyjmować personel 

zaopatrzony w rękawiczki lateksowe lub nitrylowe, 

● ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji, 

● nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu, 

● przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres od 10 dni do 2 

tygodni, 

● zwrócone książki powinny zostać  odizolowane, a egzemplarze należy 

oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia 

kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. 

7. Należy także przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa: 
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● prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, 

● unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust), 

● zachowanie bezpiecznej odległości (od 1 do 2 metrów) od innych osób, 

● zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle, a 

następnie wyrzucanie takiej chusteczki, 

● zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie)  w przypadku 

zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym 

(gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu). 

8. Należy dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi 

materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi, 

zawierającymi alkohol w stężeniu minimum 60%, 

9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-

CoV-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. 

 

opracowała Małgorzata Marchewka 
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