Szanowni Państwo,
informujemy, iż
biblioteka szkolna
z uwagi na wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19
w Polsce, wydane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020
r., rekomendacje Biblioteki Narodowej oraz Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich
będzie miała ograniczony zakres.

Informacje i wytyczne dla Uczniów i Rodziców:
Mając na uwadze bezpieczeństwo w okresie pandemii i wyeliminowanie grupowania się osób
oraz stworzenie odpowiednich warunków
przyjmowanie zwrotów nut, książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej będzie
odbywało się w dniach:
25 maja - 15 czerwca br. – godz. 9:00 - 14:00

w przedsionku wejścia głównego do budynku szkoły.
Przyjmowane zwroty książek zostaną odłożone do kwarantanny na okres 3 dni.
Po tym okresie bibliotekarz skontroluje oddane książki oraz ewentualne pozostałe
zaległości na poszczególnych kontach czytelników.
Osoby dokonujące zwrotu książek przynoszą je z karteczką opisaną następująco: imię,
nazwisko ucznia, a zwrot potwierdzają podpisem (własnym długopisem) na liście
udostępnionej przez bibliotekarza. Książkę odkładamy do wyznaczonego pudełka przy
wejściu.

Informacje szczegółowe dla osób przynoszących książki do zwrotu
w bibliotece:
- wszyscy wchodzą wyłącznie głównym wejściem do budynku szkoły;
- osoby, które przyniosą książki do zwrotu obowiązuje bezwzględny zakaz
przemieszczania się;
- dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dostępny jest przy wejściu do budynku;
- wszyscy dokonujący zwrotu książek powinni być w maseczce i rękawiczkach, posiadać
własny długopis;

- w przedsionku jednocześnie może przebywać jedna osoba przynosząca książki,
pozostali oczekują przed wejściem z zachowaniem 2-metrowej odległości.

W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel,
złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren
obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego
oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem
własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
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