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Do biblioteki może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych.  

 

Na terenie biblioteki nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Można to robić dla zwiększenia 

własnego bezpieczeństwa.  

 

W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w bibliotece osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych). W przypadku uczniów klas młodszych, zaleca się 

aby z biblioteki korzystali w towarzystwie nauczyciela opiekującego się grupą, a nie rodzica 

czy opiekuna.  

 

Uczniów w bibliotece obowiązują zasady higieny tożsame z zasadami przyjętymi w szkole. 

 

Uczniowie korzystają ze środków do dezynfekcji rąk każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, 

jednak wyłącznie pod nadzorem opiekuna biblioteki. 

 

Pomieszczenie, w którym znajduje się biblioteka należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę 

w trakcie godzin pracy biblioteki), w tym w szczególności przed otwarciem oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 

Jeżeli pracownik biblioteki zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną (z szczególnym uwzględnieniem chorób górnych dróg oddechowych), w tym kaszel, 

temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, jest zobowiązany odizolować 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m 

odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności jak 

najszybszego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

Konsultacje opiekunów z nauczycielem bibliotekarzem odbywają się  na zasadach tożsamych 

z przyjętymi w placówce ze szczególnym naciskiem na kontakty umożliwiające zachowanie 

wymaganego dystansu (dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny). 

 

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w bibliotece, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp. 

 

W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). 

Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy,                         

np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł 



  

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: 

−  na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny 

do 72 godzin (trzy doby); 

−  tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba). 

 

Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne. 

 

Przyjęte materiały biblioteczne powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, wystawionej w 

pobliżu biblioteki. 

 

Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do 

czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie ponownie zostaną włączone do użytkowania.  

 

Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi 

opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze 

względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy 

naświetlać książek lampami UV. 

 

 

Opracowano na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek od 1 września 2020 r.  

 


