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Warunki organizacyjno – sanitarne korzystania 

z biblioteki szkolnej 

 Z biblioteki w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.  

 Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobligowane do dezynfekcji rąk . 

 Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, dezynfekują ręce i udają się do sali nr 2 

wyznaczonej przez dyrektora szkoły w celu pozostawienia wypożyczonych książek i 

podręczników. 

 O chęci skorzystania z biblioteki uczniowie/ rodzice  informują w e-dzienniku panią 

bibliotekarkę , która ustala zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 

uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki). 

  Bibliotekarz wyznaczył miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, w 

której zostały przyjęte w sali nr 2  

 W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 

niezwłoczne nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły ,uczeń zostaje odizolowany  w 

gabinecie pielęgniarki szkolnej. Następnie dyrektor zawiadamia rodzinę bądź osoby 

wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz kontaktuje się telefonicznie z powiatową 

stacją sanitarno-epidemiologiczną w Szamotułach w celu uzyskania decyzji co do 

dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

 Sala, w której pozostawiane są książki jest wietrzona  co najmniej raz na godzinę. 

 Uczeń nie umawia się z bibliotekarzem, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować 

się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Uczeń w drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans 

społeczny. 

 Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje 

ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 

 Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie. 

 Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w 

toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 Procedury mogą ulec zmianie po kolejnych zaleceniach GIS. 
 

 


