
Zasady korzystania z Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej im. Polskich 

Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach  w czasie pandemii koronawirusa. 

1. Punkt zwrotu/wypożyczenia 
Odwiedzający bibliotekę  zostaną poproszeni o pozostanie w obrębie strefy 
wyznaczonej w bibliotece, bez możliwości jej przekroczenia. 
W punkcie zwrotu/wypożyczenia książek będzie mogła przebywać 1 osoba. 
Wyjątek stanowi rodzic z dzieckiem do lat 13. 
Pozostałe osoby proszone będą o pozostanie na zewnątrz z zachowaniem 
bezpiecznej odległości 2 metrów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek, a także do 
zdezynfekowania rąk przy wejściu do pomieszczeń biblioteki. 
Osoby, które mają wyraźne objawy choroby (kaszel, katar, stan podgorączkowy) 
proszone są o odłożenie wizyty w bibliotece do czasu ustania objawów 
chorobowych. 
  

2. Dostępność księgozbioru 
Do czasu zmiany sytuacji epidemicznej Czytelnicy nie będą mieli dostępu do 
regałów, komputera, drukarki, kserokopiarki. 
Wypożyczenia (np. uczniom klasy 8) będą realizowane tylko w szczególnie 
uzasadnionych sytuacjach po wcześniejszym zamówieniu za pośrednictwem 
wychowawcy. 
  

3. Zwracane pozycje podlegać będą kwarantannie. 
Oddawane przez Czytelników książki – zgodnie z rekomendacją Biblioteki 
Narodowej  – zostaną poddane minimum  3-dniowej obowiązkowej 
kwarantannie  w wydzielone i odpowiednio oznakowane miejsce.  
Prosimy samodzielnie nie dezynfekować wypożyczonych książek. 
Blat zostanie zdezynfekowany po obsłudze każdego czytelnika. 
  

5. Terminy możliwości korzystania z biblioteki – informacje o nich będą 
przekazywane uczniom przez dziennik elektroniczny Librus i przez 
wychowawców. Poszczególne klasy będą miały wyznaczone oddzielne terminy 
kontaktowania się z biblioteką. W razie pytań i wątpliwości proszę pisać na 
adres e-mail:  
jacek@spogorzeliny.szkolna.net 

mailto:jacek@spogorzeliny.szkolna.net


 Szczegółowe instrukcje dla czytelników: 

W domu 

1 Skompletuj książki z 
biblioteki 

Oddzielnie podręczniki Oddzielnie inne 
książki 

2  Zdejmij z podręczników 
okładki, usuń wszystkie 
swoje notatki zapisane 
ołówkiem, w tym imię i 
nazwisko (jeśli 
podręcznik swój 
podpisałeś) 

Usuń zakładki z 
książek lub inne 
kartki 

3  Włóż podręczniki do 
torby foliowej , umieść 
w niej kartkę z 
imieniem i nazwiskiem, 
uczeń klasy…. 
Poniżej wypisz 
przedmioty z których 
zwracasz podręczniki  

Książki włóż do 
oddzielnej torby 
foliowej.  
Umieść w niej 
kartkę z imieniem 
i nazwiskiem, 
uczeń klasy… 

4 Przyjdź do biblioteki w wyznaczonym czasie i przynieś ze sobą swój 
długopis 

 
W bibliotece 
 
1.  Przed wejściem do biblioteki załóż maseczkę i rękawiczki gumowe 
2.  Zdezynfekuj ręce i zachowaj odpowiedni odstęp 
3 Książki odłóż w wyznaczonym miejscu 
4 Przyniesionym długopisem podpis listę zwrotu przygotowaną przez 

bibliotekarza 
5 Książki są poddane kwarantannie (3 dni) 
6 Wyznaczone przez dyr. szkoły osoby ocenią ich stan i zdecydują o 

odpisaniu bądź wstrzymaniu odpisu z konta ucznia. 
 


