
Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie  korzystania z biblioteki szkolnej w   I LO w Oleśnicy  

Postanowienia ogólne  

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w 

okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy  obowiązują 

specjalne Procedury bezpieczeństwa.  

2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w I Liceum Ogólnokształcącym w 

Oleśnicy  , zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada dyrektor I Liceum Ogólnokształcącym w 

Oleśnicy , zwany dalej dyrektorem szkoły.  

3. Szkoła przy organizacji konsultacji oraz w trakcie korzystania z biblioteki  uwzględnia wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

4. Szkoła pracuje w godzinach od 8:00 do 15:30.  

5. W szkole podczas konsultacji powinni przebywać jedynie nauczyciele, zainteresowani absolwenci/ 

uczniowie oraz niezbędni pracownicy szkoły.  

6. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie absolwenci/uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej.  

7. Jeżeli w domu absolwenta/ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych nie wolno takiemu absolwentowi/uczniowi uczestniczyć w konsultacjach.  

Przychodzenie/wychodzenie oraz przebywanie absolwentów/uczniów w szkole  

1. Absolwenci/uczniowie w szkle korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny.  

2. Uczniowie uczestniczący w konsultacjach wchodzą i wychodzą wejściem głównym do szkoły.  

3. Absolwenci uczestniczący w konsultacjach wchodzą i wychodzą wejściem bocznym od strony boiska 

szkolnego. 

4. Przed wejściem do szkoły i wyjściem ze szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.  

5. Należy unikać większych skupisk osób, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.  

6. Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na 

powitanie, unikać dotykania oczu, nosa i ust, zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy 

podczas kichania czy kasłania.  

 

Korzystanie z biblioteki  

1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz wchodzenia i 

wychodzenia do niej przez uczniów jest Marta Faiga – nauczyciel bibliotekarz.  

2. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania 

maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania 

obowiązków.  

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (minimum 2 m).  

4.  Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną  odległością na 

podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.  

5.  Nie ma możliwości swobodnego korzystania z księgozbioru, komputerów bibliotecznych, gier 

planszowych.  



6.  Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, 

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.  

7.  W celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego i zapewnienia 

bezpiecznej obsługi osób korzystających z biblioteki ogranicza się liczbę odwiedzających, mogących 

jednocześnie przebywać w bibliotece do 1 osoby i tylko wcześniej umówionej.  

8.  Od odwiedzających wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i 

ust. Przed wejściem do biblioteki każdy zobowiązany jest zdezynfekować ręce.  

9.  Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych lub 

zwrotu wcześniej wypożyczonych książek. Od rezerwacji książek do ich odbioru musi upłynąć co najmniej 

1 dzień roboczy. Informacje o terminie odbioru książki przesyła bibliotekarz przez e-dziennik. Zgodnie z 

obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, także w 

oczekiwaniu na wejście do biblioteki.  

10.  Zawieszone do odwołania jest korzystanie z czytelni na miejscu.  

 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki  

 

11. Zapytania o książki, zamówienia książek lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń należy zgłaszać 

do bibliotekarza szkolnego przed dziennik elektroniczny.  

12. W roku 2020 nie wypożycza się książek na wakacje.  

13.  Książki są zwracane przez uczniów zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki  

Godziny otwarcia dla absolwentów 

01 – 03. 06. 2020 biblioteka czynna jest w godzinach 8.00 – 15.00 

01.06 –obsługa absolwentów z klas IIIB i IIIC 

02.06 – obsługa absolwentów z klasy IIID 

03.06 – obsługa absolwentów z klasy IIIA 

Godziny otwarcia dla pozostałych czytelników: 

Biblioteka będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00 – 13.00  

14. Uczniowie dokonujący zwrotu książek muszą zapakować je w worek foliowy i opisać go podając imię, 

nazwisko i klasę.  

15.  Przyjęte książki zostają odłożone w wyznaczonym i oznakowanym miejscu. Odizolowane egzemplarze 

należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po 

tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować 

rękawiczki. 

16. . Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do 

wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć 

dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio 

oznaczyć to miejsce. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie 

przenosi się samodzielnie.  



Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19  

1. Absolwent/uczeń, nauczyciel lub pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien 

przychodzić do szkoły, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie:  

a) z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnicy:  

tel.071/314-20-34 wew. 21, 22 i 23 do godz. 15.00 tel. kom. 512-703-116; 512-703-376; 505-092-898  

b) z oddziałem zakaźnym:  

dla dorosłych  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego  

Wrocław, ul. Koszarowa 5,  

tel. kom. 519 338 486  

I Oddział chorób zakaźnych  

dyżurka lekarska – 71 395 75 35, 71 395 75 41, 71 395 75 42  

II Oddział chorób zakaźnych  

dyżurka lekarska – 71 395 75 31, 71 395 75 90  

dla dzieci  

Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Oddział Kliniczny Zakaźny  

Wrocław, ul. T. Chałubińskiego 2-2a  

tel. 71 770 31 51, 71 770 31 55  

c) oraz powiadomić dyrektora szkoły.  

W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie (999 lub 112) i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem.  

2. O wszystkich zauważonych objawach chorobowych u osób przebywających na terenie szkoły należy 

poinformować dyrektora szkoły lub wicedyrektora.  

3. W szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe - gabinet 

higienistki pielęgniarki szkolnej I piętro. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki 

oraz płyn do dezynfekcji rąk.  

4. W przypadku wystąpienia u nauczyciela/pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie dyrektor 

niezwłocznie odsuwa go od pracy, izoluje i obowiązkowo powiadamia Powiatową Stację Sanitarno -

Epidemiologiczną w Oleśnicy, Organ Prowadzący i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

5. Dyrektor lub wyznaczony pracownik ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał w/w 

nauczyciel/pracownik, przeprowadza się gruntowne sprzątanie oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe.  



6. Dyrektor lub wyznaczony pracownik ustala listę osób, z którymi podejrzany o zakażenie nauczyciel/pracownik 

miał kontakt.  

7. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu wdrażania 

dodatkowych procedur w konkretnym przypadku.  

8. W przypadku wystąpienia u absolwenta/ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go w wyznaczonym pomieszczeniu.  

9. Absolwent/uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki 

bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do 

pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.  

10. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia 

niepełnoletniego i wzywa do niezwłocznego odbioru ucznia z placówki informując o powodach.  

11. Absolwent i uczeń pełnoletni mogą sami opuścić szkołę.  

12. Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Oleśnicy, Organ Prowadzący i stosuje 

się do wydawanych instrukcji i poleceń.  

 

 


