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Regulamin korzystania z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

i SZKOLNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO  

w czasie epidemii  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. BIBLIOTEKA SZKOLNA  

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych 

MZ, GIS i MEN, których celem jest: 

a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19, 

b) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej oraz oddanie 

wypożyczonych woluminów. 

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej: 

1) Z biblioteki szkolnej mogą korzystać tylko uczniowie lub pracownicy szkoły wyłącznie  

w wyznaczonych godzinach. 

2) Osoby wchodzące do pomieszczenia biblioteki szkolnej zobowiązane są  

do bezwzględnego przestrzegania przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: 

a) obowiązkowe stosowanie środków ochrony osobistej zasłaniających usta i nos; 

b) obowiązkowa dezynfekcja rąk lub stosowanie jednorazowych rękawiczek. 

3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).  

4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika 

może przebywać tylko jedna osoba. 

5) W przypadku większej liczby osób chcących skorzystać z biblioteki w tym samym 

czasie, powinny one oczekiwać na korytarzu zachowując bezpieczną odległość min.1,5 m.  

6) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.  

7) W bibliotece wydzielona jest odrębna strefa (niedostępna dla czytelników), 

przeznaczona do składowania oddanych książek w celu ich dezynfekcji i okresowej 

kwarantanny. 

8) W celu usprawnienia pracy biblioteki czytelnicy mogą składać zamówienia książek 

drogą elektroniczną na adres e-mail: biblioteka-ekonomik@wp.pl podając: 

- własne imię i nazwisko oraz klasę 

- imię i nazwisko autora książki 

- tytuł książki. 

Czytelnik otrzyma drogą elektroniczną informację zwrotną dotyczącą dostępności 

wskazanej pozycji książkowej oraz terminu jej odbioru w bibliotece. 

 

Obowiązki bibliotekarza 

1) Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani 

do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania 

jednorazowych rękawic ochronnych.  

2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w 

odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ 

i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.). 
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3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy wietrzą 

salę, dezynfekują powierzchnie płaskie. 

 

2. SZKOLNE CENTRUM MULTIMEDIALNE 

Zasady korzystania z centrum multimedialnego: 

1) Z centrum multimedialnego mogą korzystać tylko uczniowie lub pracownicy szkoły 

wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 

2) Osoby korzystające z centrum multimedialnego zobowiązane są do bezwzględnego 

przestrzegania przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: 

a) obowiązkowe stosowanie środków ochrony osobistej zasłaniających usta i nos; 

b) obowiązkowa dezynfekcja rąk lub stosowanie jednorazowych rękawiczek. 

3) W pomieszczeniu centrum multimedialnego zabrania się korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany 

dotykowe).  

4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w centrum multimedialnym 

mogą przebywać max. 2 osoby. 

5) W przypadku większej liczby osób chcących skorzystać z centrum multimedialnego 

w tym samym czasie, powinny one oczekiwać na korytarzu zachowując bezpieczną 

odległość min. 1,5 m.  

 

Obowiązki opiekuna szkolnego centrum multimedialnego: 

1) Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników centrum multimedialnego 

są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk  

lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.  

2) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy 

wietrzą salę, dezynfekują powierzchnie płaskie. 

 

Podstawa prawna: 

1. rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) 

2. wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r. 


