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2020

Opracowano na podstawie: wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa
Zdrowia dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
1. CEL
Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia uczniów/słuchaczy,
nauczycieli i pracowników administracji szkoły podczas funkcjonowania szkoły.
2. ZAKRES
Procedura obejmuje w swoim zakresie Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej
w

Płocku

i

opisuje

sposób

postępowania

uczniów/słuchaczy,

nauczycieli

i pracowników administracji podczas funkcjonowania szkoły.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3.1 Dyrektor jest odpowiedzialny za wdrożenie, nadzór i realizację procedury.
3.2 Nauczyciele i pracownicy administracji

są odpowiedzialni za wykonanie

czynności opisanych w procedurze.
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4. ZASOBY
 termometr bezdotykowy,
 środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki),
 środki do mycia i dezynfekcji.
5. W SZKOLE MOGĄ PRZEBYWAĆ WYŁĄCZNIE:
1) słuchacze/uczniowie, nauczyciele;
2) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za administrację, utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp.
3) pracownicy odpowiednich służb, np. bhp, medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,
w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę wydał
dyrektor szkoły)
6. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
- do szkoły może wejść osoba (uczeń/słuchacz, nauczyciel, pracownik administracji szkoły
lub inna osoba, gdy zachodzi taka konieczność) bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
-

należy ograniczyć przebywanie w szkole 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) i w wyznaczonych obszarach (hol, sekretariat szkoły),
- uczeń/słuchacz

nie wnosi na teren szkoły zbędnych rzeczy, z wyjątkiem własnych

przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym,
w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli taką posiada. Uczniowie/słuchacze nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
- pomiar temperatury ciała pracownika szkoły lub ucznia/słuchacza w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych dokonuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik
administracji przy użyciu termometru bezdotykowego (termometr należy dezynfekować
po użyciu w danej grupie np. grupie uczniów, którzy razem przyjechali jednym autobusem)
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po wyrażaniu zgody przez tą osobę, a w przypadku ucznia niepełnoletniego zgody
ich rodziców,
- jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
w odrębnym pomieszczeniu (zaplecze gabinetu pielęgniarskiego), zapewniając min.
2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu),
- przy wejściu do szkoły będzie znajdował się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie
alkoholu, min. 60%) oraz będzie zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu
z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły lub założenie rękawiczek
jednorazowych,
- zabronione jest gromadzenie się uczniów w dużych grupach przed wejściem do szkoły
i na terenie szkoły,
- w oczekiwaniu na wejście do budynku szkoły, następnie do sali lekcyjnej obowiązuje
minimalny odstęp 1,5m,
- na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem, osoby
z przeciwwskazaniami medycznymi do noszenia maski są zobowiązane do stosowania
przyłbic,
- zakrywanie ust i nosa obowiązuje wszystkich podczas przebywania na terenie całej szkoły
(w ciągach komunikacyjnych, w pokoju nauczycielskim, w miejscach spotkań grupy osób,
gdy jest to nieuniknione),
- obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust,
- przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń
(piłki,

skakanki,

obręcze

itp.)

wykorzystywane

podczas

zajęć

należy

czyścić

lub dezynfekować.
- w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach,
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- należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
- w miarę możliwości należy zapewnić pracownikom oraz uczniom/słuchaczom indywidualną
szafkę, w której będzie można zostawić rzeczy osobiste.
- należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet - odpowiedzialni są za to pracownicy
administracji szkoły,
- nauczyciel dyżurny oraz pracownik administracji szkoły odpowiedzialny jest w swoim
obszarze za organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między
osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy
gromadzenie się uczniów na terenie szkoły,
- Kierownik odpowiedzialny jest za monitoring codziennych prac porządkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur,
myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich i innego sprzętu oraz pomocy
dydaktycznych ,
- zaplecze gabinetu pielęgniarskiego jako pomieszczenie, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych należy wyposażyć m.in.
w środki ochrony osobistej i płyn go dezynfekcji,
- zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, w tym w czasie przerw,
- podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,
- w przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy
u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych
ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych
branż,
- sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować,
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- podczas korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi
boks/wieszak i umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.
- personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć
kontakty z uczniami oraz nauczycielami,
- należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych
w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych,
- należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny
jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach,
- we współpracy z pielęgniarką szkolną należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania
z gabinetu pielęgniarskiego oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone
w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego
Funduszu Zdrowia.
7. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I
POWIERZCHNI
1) Przy wejściu głównym do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2) Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły
dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz
nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
3) Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu
z toalety.
4) Kierownik odpowiedzialny jest za monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
5) Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
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6) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
7) Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję
lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8) Należy zapewnić miejsca/pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych zgodnie
z zaleceniami GIS w tym zakresie: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-izalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazenkoronawirusem-sars-cov-2/

8. GASTRONOMIA
1) Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia
zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące
zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk
pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny
osobistej.
2) Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie
epidemii. Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
3) Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. W przypadku braku zmywarki, wielorazowe
naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
5) Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru
stołówki i wydawać je bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi.
Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
6) Posiłki należy wydawać i spożywać zgodnie z Regulaminem stołówki – Załącznik 1
9. ORGANIZACJA PRACY INTERNATU
Organizacja pracy internatu odbywa się zgodnie z Regulaminem internatu – Załącznik 2
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10. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Organizacja pracy biblioteki szkolnej odbywa się zgodnie z zasady korzystania z biblioteki
szkolnej – Załącznik 3
11.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
U PRACOWNIKA SZKOŁY/INTERNATU LUB UCZNIA/SŁUCHACZA
1) Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O takiej sytuacji
należy niezwłocznie poinformować Dyrektora szkoły.
2) W przypadku wystąpienia u słuchacza/ucznia lub pracownika będącego na stanowisku
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie
odsunąć go od pracy. Taki słuchacz/uczeń/pracownik musi zostać natychmiast odizolowany
i umieszczony w pomieszczeniu wyposażonym w indywidualne środki ochrony i płyn
dezynfekujący - zaplecze gabinetu pielęgniarskiego.
3) Należy natychmiast wstrzymać wchodzenie innych osób na teren szkoły – wyznaczony
pracownik administracji zamyka drzwi wejściowe i nikogo nie wpuszcza do szkoły.
4) Pracownik sekretariatu powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną o zaistniałej sytuacji i notuje wydawane instrukcje i polecenia, które
następnie przekazuje Dyrektorowi szkoły.
5) Dyrektor szkoły niezwłocznie wdraża instrukcje i polecenia wydane przez inspektora
sanitarnego.
6) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/słuchacz/uczeń, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) oraz zastosować się do indywidualnych
zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
7) Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
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8) Pracownik sekretariatu (lub inny wyznaczony pracownik) sporządza listę osób
przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie i przekazuje ją Dyrektorowi szkoły.
9) Należy ściśle stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących
się do osób, które miały kontakt z zakażonym (https://www.gov.pl/web/koronawirus/ ).
10) W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia
(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku
pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
11) Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy
albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z
powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
12. DOKUMENTY POWIĄZANE
 karty charakterystyki środków do mycia i dezynfekcji;
 Instrukcja mycia rąk:
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
 Instrukcja dezynfekcji rąk:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
 Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/


Regulamin stołówki

 Regulamin internatu
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REGULAMINEM STOŁÓWKI – ZAŁĄCZNIK 1

Regulamin stołówki oparty na wytycznych z MEN, MZ, GIS z dnia
05.08.2020 r.
1. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.
2. Zachować bezpieczną odległość 1,5 m.
3. Przy spożywaniu posiłku należy usiąść w wyznaczonym miejscu.
4. Uczniowie Internatu spożywają posiłek (I i II śniadanie, kolacja) na dwie zmiany:
Grupa A –od godz. 7.00 – 7.15 (41 osób) ,
Gruba B od godz. 7.20-7.35 (41 osób).
Kolacja –
Grupa A od 18.3018.45 ,
Grupa B od godz. 18.50- 19.05
Obiad
Grupa A - od godz. 13.10 – 13.25 – 30 uczniów z Internatu , 10 osób ze szkoły (nauczyciele,
uczniowie)
Grupa B- od godz. 14.10 – 14. 25 - 30 uczniów z Internatu, 10 osób ze szkoły (nauczyciele,
uczniowie)
Grupa C – od godz. 15.00- 15.15 – 22 uczniów z Internatu , 10 osób ze szkoły (nauczyciele,
uczniowie).
5. Odbierz przygotowana porcję z daniem przy ladzie stołówki oraz zabezpieczone sztućce.
5.Po spożyciu posiłku należy odnieść brudne naczynia do zmywalni w zachowaniu
bezpiecznej odległości 1,5 m.
6.Po zmianowym wydaniu posiłków , będzie przeprowadzona dezynfekcja (blatów stołów
i poręczy krzeseł ), po każdej grupie.
7.Dania i produkty będą podawane wyłącznie przez osoby do tego wyznaczone tj. obsługa
stołówki.
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REGULAMINEM INTERNATU – ZAŁĄCZNIK 2

Regulamin Internatu
–wymagania dotyczące ,,Bezpieczny powrót do szkół”
od 1 września 2020 r. w warunkach epidemii.
 W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów
chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 Przy wejściu do internatu należy zdezynfekować ręce ( umieszczone
są dozowniki z płynem przy każdych drzwiach wejściowych z zewnątrz
oraz przy pokojach mieszkalnych).
 Przy wejściu do internatu z zewnątrz (np. niedziela –podczas powrotu
do internatu z domu) będzie mierzona temperatura, pomiar temperatury
po pisemnej zgodzie rodzica.
 Wychowankowie internatu powinni starać się zachować: dystans podczas
pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często
myć ręce ciepłą wodą z mydłem, dezynfekować ręce szczególnie przed
wyjściem i przyjściem ze szkoły, przed jedzeniem, po powrocie
ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety oraz wietrzyć
pomieszczenia mieszkalne.
 Wychowanek

ma

obowiązek

przechowywać

własne

podręczniki,

przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej mu szafce
i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą
do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
 W internacie mogą przebywać wyłącznie wychowankowie internatu,
wychowawcy i obsługa.

Ograniczenie wchodzenia osób z zewnątrz

do niezbędnego minimum , z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności

( m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,

dezynfekcja rak, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
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 Obowiązuje

czasowy

Szkoły/Internatu.

zakaz

wyjść

i

wyjazdów

2020

poza

teren

Wychowankowie, którzy mają konieczną potrzebę

wyjazdu (w uzasadnionych przypadkach) – za zgodą wychowawcy,
odbierani i przywożeni tylko i wyłącznie z rodzicem lub opiekunem
przestrzegając aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej.
 W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg
oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób
(izolatka przy gabinecie pielęgniarki) , niezwłocznie powiadomić
Dyrektora szkoły , kierownika internatu , rodziców/opiekunów oraz
umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.
 Wychowankowie oraz pracownicy muszą zastosować się do ogólnych
zasad higieny, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz dotykania oczu,
nosa i ust.
 Codzienne monitorowanie zachowania czystości w miejscach pracy,
pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych ,ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy
krzeseł

i

powierzchni

płaskich,

w

tym

blatów

w

pokojach

i w pomieszczeniach internatu.


Korzystanie z posiłków w stołówce internatu będzie odbywać się według
nowych zasad i procedur przestrzegania

bezpieczeństwa i higieny

(regulamin stołówki).
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Zasady korzystania z biblioteki szkolnej – Załącznik 3

ZASADY PRACY BIBLIOTEKI W OKRESIE ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO
Przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.
Zasady przebywania użytkowników w pomieszczeniach biblioteki:
W bibliotece jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 użytkowników.
W przypadku większej liczby wypożyczających - osoby oczekujące przed biblioteką
zachowują

odpowiednie

odstępy

miedzy

sobą.

Użytkownicy

zobowiązani

są do przestrzegania obowiązujących ogólnych zasad higieny w szczególności zaś:dezynfekcji dłoni przed wejściem i po wyjściu z biblioteki, zachowaniu bezpiecznej
odległości co najmniej 1,5 metra od innej osoby i zastosowania środków ochrony
osobistej (maseczki, przyłbice). Uczniowie korzystający z usług czytelni zajmują
pojedyncze miejsca przy stoliku lub komputerze i nie zmieniają ich w trakcie pobytu.
1. Procedury korzystania z usług biblioteki (zasady wypożyczania i zwrotu
materiałów bibliotecznych).
Udostępnianie

zbiorów

w

odpowiednim

systemie

bezpieczeństwabędzie

zorganizowane tak, by uwzględniony był okres kwarantanny. Zbiory biblioteczne
podaje wyłącznie bibliotekarz.

Jeśli w bibliotece nie będzie kompletów lektur

dla wszystkich oddziałów, poloniści będą proszeni o uwzględnienie okresu
kwarantanny przy ustalaniu terminów omawiania konkretnych lektur. Nie będzie
możliwe przekazywanie książek z klasy do klasy w ciągu dwóch przerw. Dopuszcza
się wprowadzenia zasady wydawania lektur w sposób zorganizowany, np.:
- wydawanie lektur danej klasie w konkretnym terminie – uczniowie przychodzą
do biblioteki z nauczycielem,
- wypożyczanie literatury po wcześniejszym zamówieniu drogą elektroniczną
( wiadomość w dzienniku Librus)
Uczniowie będą na bieżąco uczulani na zasadę niezamieniania się wypożyczonymi
zbiorami.
2. Odbieranie zbiorów, kwarantanna.
Każdy uczeń oddający książkę po uprzednim odczytaniu jej numeru inwentarzowego
odkłada ją do oznaczonego
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Oddawane w danym dniu książki ( i inne materiały) opisane datą zwrotu zostaną
odłożonena 2 dni do wyznaczonego ( niedostępnego dla czytelników) miejsca w celu
kwarantanny.
3. Korzystanie ze stanowisk komputerowych w czytelni
Uczeń zajmuje wskazane przez bibliotekarza stanowisko komputerowe i nie zamienia
się miejscami z innym uczniem. W trakcie pracy nie zamienia również żadnych
elementów wyposażenia stanowiska ( np. klawiatury, myszki,) korzysta wyłącznie
z własnych materiałów i przyborów piśmienniczych, nie pożycza ich od innych
uczniów.Po zakończeniu pracy stanowisko jest każdorazowo dezynfekowane.
4. Usługi kserograficzne nie będą realizowane aż do odwołania.
Opracowane na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej i wytycznych MZ,
GIS i MEN
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