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ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z DNJB W ORLI W CZASIE PANDEMII

1. Bibliotekarz nosi osłonę nosa i ust oraz rękawiczki ochronne podczas wykonywania
obowiązków.
2. Osoby przebywające w bibliotece zachowują bezpieczną odległość - minimum 1,5
metra.
3. Ograniczona jest liczba użytkowników przebywających w tym samym czasie w
bibliotece, aby zapewnić im zachowanie dystansu przestrzennego. Na drzwiach
wejściowych do czytelni umieszczona jest informacja o maksymalnie 5 osobach
mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
4. Pomieszczenia biblioteczne są często wietrzone a powierzchnie wspólne, z którymi
stykają się użytkownicy, np. klamki, blaty, oparcia krzeseł regularnie dezynfekowane.
5. Użytkownicy korzystający ze zbiorów czytelni odkładają materiały do kwarantanny
na wyznaczone miejsce.
6. Ograniczony jest wolny dostęp do półek. Uczniowie i nauczyciele zgłaszają
bibliotekarzowi chęć wypożyczenia danej książki. Bibliotekarz realizuje zamówienie
w ciągu 1,5 godziny.
7. Przy wejściu do czytelni biblioteki utworzony jest punkt wypożyczeni/zwrotu
książek. Bibliotekarz i użytkownicy zachowują wszelkie zasady bezpieczeństwa, blat
dezynfekowany jest po każdym czytelniku.
8. Biblioteka rekomenduje okres kwarantanny dla książek i innych materiałów
bibliotecznych: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty, itp.)
wirus jest aktywny do 72 godzin (3 doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24
godzin. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne również
czasopisma.
9. Przyjęte od czytelników książki są odkładane na wydzielone półki w czytelni
biblioteki. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z
wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włącza się je do
użytkowania.

10. Materiałów zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami
dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje się ozonu do
dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych
właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.11. Jeżeli okładka
foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu usuwa się ją. Po
zakończeniu kwarantanny książkę ponownie się obkłada.

