
Regulamin funkcjonowania Biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy w okresie przejściowym pandemii 
 
1. Wznowieniu pracy podlega Biblioteka szkolna po konsultacji z Dyrektorem szkoły. 
 
2. W okresie przejściowym biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku w godz.: 
poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek od 8.00 do 15.00, środa 8.00 do 15.00, 
czwartek 8.00 do 14.00, piątek 8.00 do 14.00. 
 
3. Od dnia otwarcia do odwołania biblioteka pracuje wyłącznie w zakresie 
wypożyczeń i zwrotów książek, bez wolnego dostępu do półek. Czytelnia pozostaje 
zamknięta. 
 
4. Do odwołania zawieszone są wszystkie spotkania, imprezy, uroczystości 
organizowane przez bibliotekę. Konkursy szkolne będą przeprowadzane w formie 
internetowej. 
 
5. Do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia w liczbie czytelników: 
 
• wypożyczalnia dla nauczycieli i uczniów - max. 1 osoba w pomieszczeniu biblioteki, 
 
• korytarz przed drzwiami biblioteki - max. 4 osoby, 
 
• klatka schodowa – max. 4 osoby. 
 
• Czytelnicy oczekujący na obsługę mają obowiązek zachować co najmniej 2 
metrowy odstęp od innych osób. Do biblioteki czytelnik może wejść w momencie 
kiedy opuści ją inny czytelnik. 
 
6. Czytelnik po wejściu do biblioteki podaje nauczycielowi bibliotekarzowi numery 
inwentarzowe książek lub ich tytuły oraz odkłada je we wskazane miejsce. 
 
7. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i 
zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice, maski lub 
przyłbice, oddzieleni od czytelnika płytą z plexi. 
 
9. Zwrócone książki i inne materiały przechodzą obowiązkową kwarantannę, która 
trwa 5 dni. Przechowywane są one w specjalnie do tego celu wydzielonym miejscu. 
 
10. Zwracane książki w systemie bibliotecznym otrzymują status „w kwarantannie”, w 
ten sposób nie będą mogły być one wypożyczone dopóki czas kwarantanny dla 
egzemplarza nie wygaśnie. 
 
11. Czytelnik w bibliotece ma obowiązek noszenia maseczki, przed wejściu do 
biblioteki obowiązkowo musi zdezynfekować dłonie płynem specjalistycznym. 
 
12. W widocznych miejscach zostaną umieszczone informacje o zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa przez czytelników. 
 
13. W ciągu dnia kilkakrotnie wietrzone będzie pomieszczenie biblioteki i 



przeprowadzana będzie dezynfekcja pomieszczenia oraz sprzętu i używanych 
przedmiotów. 
 
14. Wszyscy użytkownicy biblioteki i pracownicy powinni przestrzegać ogólnych 
zasad bezpieczeństwa: 
 
• prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem, 
 
• unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust), 
 
• zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 2 metrów od innych 
osób/pracowników), 
 
• w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym nie 
przychodzić do szkoły, zwrócić się o pomoc medyczną. 
 
15. Procedury zaczynają obowiązywać z dniem otwarcia Biblioteki szkolnej dla 
czytelników, decyzją Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy. 


