Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 23/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 9, z dnia 28.08.2020

Regulamin Korzystania z Zasobów Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 93 w Poznaniu
w czasie zagrożenia epidemicznego.

1. Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego lub
wydania innych przepisów w ww. zakresie.
2. Uczeń ma prawo do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.
3. W bibliotece szkolnej może przebywać jednorazowo max. 10 osób.
4. Po wejściu do pomieszczenia biblioteki należy bezwzględnie zdezynfekować ręce preparatem
antybakteryjnym.
5. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i pracowników
(rekomendowane są 2 m, minimalna odległość to 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali
wyznaczonych linii (oznakowanie poziome na podłodze), jeśli są wyznaczone.
6. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady wypożyczania
książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
7. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie
8. Zamawianie książek odbywa się drogą elektroniczną poprzez e-dziennik Librus. Listy należy kierować
do nauczyciela bibliotekarza.
9. Zamówione książki uczeń odbiera osobiście.
10. Uczeń dokonujący wypożyczenia/zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce.
11. Książki i podręczniki zwracane do biblioteki szkolnej podlegają 3-dniowej kwarantannie. Należy je
zapakować i opisać. W opisie należy uwzględnić: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza oraz
spis woluminów zapakowanych do paczki. Paczki składać należy w wyznaczonym do tego miejscu.
12. Odbieranie oraz zwrot książek/podręczników odbywa się zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa
w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 93 w Poznaniu
13. Należy dbać o systematyczne wietrzenie pomieszczenia biblioteki oraz dezynfekowanie
powierzchni użytkowych (blaty, podłogi, klamki i klawiatury).
14. Bibliotekarz powinien w miarę możliwości przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie
ma obowiązku zasłaniania nosa i ust maseczką, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę
podczas wykonywania obowiązków służbowych.
15. W działaniach biblioteki szkolnej obowiązują wszystkie zasady reżimu sanitarnego określone w
Procedurze bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 9 w Poznaniu.

16. Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Regulaminu Biblioteki i Czytelni Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują
zapisy w/w.

