REGULAMIN BIBLIOTEKI
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
NA CZAS EPIDEMII COVID 19

& 1. Zasady przebywania w bibliotece:
Z pomieszczenia biblioteki korzysta tylko społeczność
szkolna.

Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie
z godzinami umieszczonymi na drzwiach wejściowych do
biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa
sanitarnego. Przed wejściem do biblioteki każdy powinien
umyć lub zdezynfekować dłonie.
Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości
osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym
czasie, tj. dwóch użytkowników.
W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min.
1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu
biblioteki.

&2. Zasady wypożyczania książek:
Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru
w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni.
Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne
pomoce naukowe wspólnego użytku.

&3. Zasady zwrotu książek:
Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie
oznakowanego pudełka, które znajduje się przy
wejściu do biblioteki.

Przy zwrocie należy podać pracownikowi
biblioteki swoje imię, nazwisko, klasę oraz
numer inwentarzowy książki.

Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej
kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone
z wypożyczania.

&4. Zasady postępowania pracowników:
Pomieszczenie biblioteki wietrzone jest
możliwie często.
Blaty biurka, klamki i inne przestrzenie
dotykane przez użytkowników są możliwie
często dezynfekowane.

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie
wytycznych MZ, GIS i MEN2. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało
poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”.
Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury
bezpieczeństwa dostępne są również na stronie internetowej Biblioteki
Narodowej.
Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem
lub choroby COVID-19, oraz umożliwienie uczniom dostępu do książek
w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem
kwarantanny woluminów.

PRZYDATNE LINKI:
Wytyczne MZ, GIS i MEN:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
„Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnejedukacji--poradnik-men
Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek
podczas epidemii, stan na 8 sierpnia 2020 roku:
https://bn.org.pl/aktualnosci/4035-rekomendacje-bn-dotyczacefunkcjonowania-bibliotek-podczas-epidemii,-stan-na-8-sierpnia-2020roku.html

