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ANEKS do  Regulaminu korzystania z Biblioteki 

Kochanowskiej uwzględniający  procedury  

zapobiegania  zarażeniu koronawirusem.  

 

 
Podstawa prawna:  
 

• Zasady funkcjonowania XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Kochanowskiego w Warszawie w czasie pandemii COVID-19 z dnia  
30 sierpnia 2020 r., 

• Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  
i placówek od 1 września 2020 r. z dn. 18 sierpnia 2020 r.,  
aktualizacja 21 sierpnia 2020 r.   

• Warszawskie Wytyczne Edukacyjne – nauka w czasie pandemii z dn.  
31 sierpnia 2020 r. 

 
 
I. OKRES OBOWIĄZYWANIA: 
 

• Zasady korzystania z Biblioteki szkolnej obowiązują od 1 września 2020 r. 
do odwołania. Zmiany mogą być wprowadzane poprzez przygotowanie 
aneksów w zależności od rozwijającej się sytuacji epidemicznej.  

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

• ZAWSZE: należy postępować zgodnie z zasadami działań 
przeciwepidemicznych wobec COVID – 19 i ogólnymi wytycznymi 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.  
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• ZAWSZE: w przypadku pytań i wątpliwości należy skontaktować się z 
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w m. st. Warszawa, 
infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia tel. + 48 222 500 115 
 i stosować się do ściśle wydanych instrukcji i poleceń.  

•  Na terenie Biblioteki Kochanowskiej Pracownicy powinni przestrzegać 
najwyższych standardów higienicznych tj. często myć i dezynfekować ręce, 
w szczególności po przyjściu do Biblioteki Szkolnej. 

• Każda osoba zobowiązana jest do posiadania przy sobie maseczki. 
Maseczkę należy zakładać w sytuacjach wyszczególnionych w  
„Zasadach funkcjonowania XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Kochanowskiego w Warszawie w czasie pandemii COVID-19” z dnia  
30 sierpnia 2020 r. 

• Ważne informacje powinny być przekazywane Uczniom, Nauczycielom, 
Pracownikom Biblioteki, Pracownikom szkoły i Rodzicom  drogą 
elektroniczną, tj. za pomocą służbowej poczty mailowej, Librusa, 
internetowej strony szkoły. Z pracownikami Biblioteki Kochanowskiej 
można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 844 29 
21 wew. 33 lub za pomocą e-maila: bibliot28@o2.pl. Aby zwrócić książkę 
do Biblioteki szkolnej Uczeń i Nauczyciel powinien przyjść osobiście.  

• Na czas przeprowadzenia skontrum Czytelnia Kochanowska jest 
nieczynna do odwołania. 

• Nauczyciele Bibliotekarze są zobowiązani w obecnej sytuacji do 
przygotowania prezentacji multimedialnej w celu przedstawienia zasad 
funkcjonowania Biblioteki Kochanowskiej, czyli zapoznania  
z regulaminami Wypożyczalni i Czytelni, która pełni też funkcję 
Multimedialnego Centrum Informacji. 

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH, PRZEBYWANIA I 
PRZEMIESZCZANIA SIĘ NA TERENIE BIBLIOTEKI KOCHANOWSKIEJ:  
 

• Do Wypożyczalni Kochanowskiej nie należy wchodzić. Przy drzwiach 
znajduje się stolik z obudową plexi i dzwonek, za pomocą którego należy 
poinformować Nauczycieli Bibliotekarzy o przyjściu. Na stoliku znajduje 
się płyn do dezynfekcji z instrukcją „Jak myć ręce” zamieszczoną na 
drzwiach biblioteki. Stolik jest codziennie dezynfekowany.  

• Przy stanowisku powinna znajdować się jedna osoba. 

• Odległość pomiędzy pracownikiem biblioteki a Uczniem powinna 
wynosić minimum 1,5 m – 2 m. 

mailto:bibliot28@o2.pl
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• Powinna być zachowana odległość między kolejnymi osobami 
oczekującymi w kolejce do Wypożyczalni min. 1,5 m.  

• Uczeń/Uczennica powinien/powinna mieć założoną maskę na twarz  
lub przyłbicę oraz rękawiczki. 

• Biblioteka Kochanowska powinna być wietrzona co najmniej raz na 
godzinę, w czasie przerwy pracowniczej. 

• Wypożyczone i zwrócone egzemplarze biblioteczne  nie powinny być  
od razu użytkowane, ale  powinny przejść dwudniową kwarantannę 
przed przekazaniem ich kolejnemu wypożyczającemu.  

• Pracownicy Biblioteki Kochanowskiej zachęcają Uczniów do korzystania 
ze zbiorów online: dostęp do lektur, np.: www.wolnelektury.pl, 
www.lektury.gov.pl, dostęp do poezji, np.:  https://polska-poezja.pl/, 
korzystanie z zasobów bibliotek cyfrowych, np.: www.polona.pl, 
www.europeana.pl, Federacja Bibliotek Cyfrowych tzw. (FBC) 
https://fbc.pionier.net.pl/, dostęp do zbiorów audiowizualnych, np.: 
FINA- Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny https://fina.gov.pl.  

 
 
IV. INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI. 
 

• Przedmioty, których nie można umyć, uprać lub zdezynfekować, należy 
usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Za to działanie odpowiadają 
Nauczyciele Bibliotekarze.  

• W sytuacji zauważenia u Pracownika objawów chorobowych 
niezwłocznie należy powiadomić telefonicznie Dyrekcję szkoły o 
zaistniałej sytuacji. Należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w 
razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer telefonu 112 
lub 999 i poinformować, że może być zarażony koronawirusem.  

• Dostępny jest także numer telefonu 800 190 590, tj. całodobowa infolinia 
Narodowego Funduszu Zdrowia.  

• Należy powiadomić właściwą Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w m. st. Warszawa, infolinia dla obywatela ws. 
kwarantanny i zdrowia tel. + 48 222 500 115 i stosować się do ściśle 
wydanych instrukcji i poleceń. 

 

 

 

 

http://www.wolnelektury.pl/
http://www.lektury.gov.pl/
https://polska-poezja.pl/
http://www.polona.pl/
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https://fbc.pionier.net.pl/
https://fina.gov.pl/
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