REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej- Curie
na czas trwania pandemii COVID- 19
I.
Informacje ogólne:
1. Nauczyciel bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej
w rękawiczkach lub w często dezynfekować ręce. Podczas bezpośredniego
kontaktu z czytelnikiem może nałożyć maseczkę lub przyłbicę.
2. W bibliotece czytelnicy przebywają w maseczkach. Należy zachować bezpieczną odległość (minimum
1,5 metra).
3. Pomieszczenie biblioteki powinno być wietrzone przynajmniej co godzinę.
4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamkę drzwi
wejściowych, blaty, oparcia krzeseł.
5. W bibliotece mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Umożliwi to przestrzeganie wymogu dotyczącego
dystansu przestrzennego.
6. Organizacja pracy biblioteki szkolnej zostaje dostosowana do potrzeb uczniów, nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły. Rodzice zostają wyłączeni z możliwości korzystania z biblioteki.
7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia COVID- 19 wśród osób, które miały kontakt ze
zbiorami, przeprowadzona zostaje kwarantanna i wyłączone zostają z użytkowania zbiory biblioteki.
8. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
9. Zaleca się jak organizowanie takich akcji czytelniczych, które nie będą wymagały korzystania uczniów
z biblioteki.
II. Korzystanie z wypożyczalni:
1.
Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można na zasadzie wypożyczania do domu.
2.
Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.
3.
Czytelnik przed wejściem do pomieszczenia biblioteki zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Nie
dotyczy dzieci przedszkolnych.
4.
Z użytku wyłączone są komputery i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
5.
Uczniowie, którzy chcą wypożyczyć książki, zgłaszają ten fakt wychowawcy lub bibliotekarzowi.
Wychodzą do biblioteki tylko pod opieką nauczyciela, zachowując zasady bezpieczeństwa zawarte
w punktach 2 i 5 informacji ogólnych.
6.
Wypożyczenia lektur odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na konkretny tytuł
książki przez nauczycieli języka polskiego lub nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Lektury
odbiera łącznik z biblioteką.
7.
Materiały biblioteczne poddawane są kwarantannie przez 48 godzin.
III. Korzystanie z czytelni:
1.
2.

W bibliotece szkolnej znajduje się czytelnia, która umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
Osoby pozostające w czytelni zobowiązane są nosić maseczkę i zachować bezpieczny odstęp.

IV. Korzystanie ze stanowiska komputerowego:
1. Komputery przeznaczone dla czytelników wyłączone są z użytkowania.

Kontakt z nauczycielami- bibliotekarzami:
1. mlaskowska@spstolpie.gminachelm.pl
2. ekozina@spstolpie.gminachelm.pl

