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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  

KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI  

W Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie 

 

W skład Szkolnego Centrum Informacji wchodzą: 

- Biblioteka, wraz z Wypożyczalnią i Czytelnią; 

- Pracownia komputerowa. 

Nauczyciel bibliotekarz oraz użytkownicy SCI mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać 

poniższych procedur oraz procedur zawartych w Procedurze bezpieczeństwa organizowania 

zajęć i funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19 w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. 

Janusza Korczaka w Pszczynie. 

Cel: 

1. Ochrona zdrowia i życia pracowników oraz uczniów, ich rodziców i prawnych 

opiekunów. 

2. Zapobieganie rozprzestrzenianiu wirusa COVID-19. 

3. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników SCI. 

4. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie SCI. 

5. Określenie obowiązków i zadań nauczyciela bibliotekarza. 

6. Kompleksowe działania przeciwpandemiczne, dostosowane do etapu zaawansowania 

stanu epidemii. 

 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielowi bibliotekarzowi. 

1. Organizacja stanowiska pracy z zachowaniem wymaganego dystansu (minimum 1.5 

metra). 

2. Zapewnienie pracownikowi, mającemu kontakt z czytelnikami, dostępu do środków 

ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, ochronne rękawiczki jednorazowe) 

oraz preparatów do dezynfekcji rąk. 

3. Zapewnienie możliwości wietrzenia pomieszczenia. 

4. Ograniczenie do minimum spotkań i narad wewnętrznych; stosowanie w trakcie nich 

rekomendowanych przez służby sanitarne obostrzeń; preferowanie kontaktu 

mailowego, telefonicznego itp. 

 

II. Wytyczne dla bibliotekarza. 

1. Dostosowanie godzin otwarcia SCI do potrzeb pracy szkoły. 

2. Przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu obowiązkowo umyć ręce wodą  

z mydłem. 

3. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę. 



4. Zachować bezpieczną odległość od użytkownika. 

5. Regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją oraz 

dezynfekować dłonie w trakcie pracy. 

6. Przestrzegać reżimu sanitarnego. 

7. Regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne, z których korzystają użytkownicy  

i pracownik (tj. klamki, blaty, włączniki świateł, oparcia krzeseł). 

8. Na bieżąco dezynfekować sprzęt komputerowy. 

9. Systematycznie wietrzyć pomieszczenia SCI. 

10. Bezwzględnie stosować się i korzystać z procedur obowiązujących na terenie szkoły. 

 

III. Zapewnienie bezpieczeństwa w pomieszczeniach SCI. 

1. Zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyn dezynfekcyjny). 

Umieszczenie w jego pobliżu instrukcji dezynfekcji rąk. 

2. Monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

dezynfekcji pomieszczenia i sprzętów SCI po zakończeniu pracy. 

3. Bieżąca dezynfekcja dotykanych powierzchni i sprzętów. 

4. Kontrola przestrzegania przyjętych procedur przez korzystających z SCI, w tym 

dezynfekcja rąk, zachowanie minimalnego odstępu. 

5. Organizacja sposobów korzystania z SCI z uwzględnieniem minimalnego dystansu 

przestrzennego (1,5 m). 

6. Na czas obowiązujących przepisów przeciwpandemicznych wprowadza się 

ograniczenia w korzystaniu z czytelni SCI.  

7. Ogranicza się korzystanie z wolnego dostępu do księgozbioru. 

8. Przyjęte zbiory zostają odizolowane na okres 2 dni w wyznaczonym miejscu, celem 

kwarantanny. 

9. Do zbiorów w kwarantannie ma dostęp tylko nauczyciel bibliotekarz. 

10. Po upływie okresu kwarantanny, zbiory mogą być użytkowane.  

11. Egzemplarzy zwracanych się nie dezynfekuje. 

12. Przed skorzystaniem ze sprzętu komputerowego należy zdezynfekować ręce. 

 

 


