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Zasady funkcjonowania   

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach  

w czasie epidemii spowodowanej COVID – 19. 

  

Informujemy, że od 29 czerwca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w 

Szebniach wraz ze swoimi Filiami w Trzcinicy, Osobnicy i Warzycach wznawia swoją 

działalność czytelniczo – warsztatową dla dzieci.  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi 

zasadami. 

Zasady funkcjonowania biblioteki 

1. Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję uczestnictwa dziecka w 

warsztatach  znając czynniki  ryzyka związane  z epidemią COVID -19. 

2. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z osłabioną 

odpornością i chorobami przewlekłymi. 

3. Dzieci do biblioteki są przyprowadzane i wybierane  tylko przez  osoby zdrowe. 

4. Rodzic jest  zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz, 

że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z żadną osobą zarażoną,  przebywającą 

w kwarantannie lub izolacji.  

5. Rodzice są zobowiązani do systematycznego przypominania dziecku  podstawowych 

zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa  przy kichaniu  czy 

kasłaniu). 

6. Rodzice i prawni opiekunowie przyprowadzający dziecko do biblioteki mają zachować 

odstęp społeczny w stosunku do innych rodziców i pracowników biblioteki wynoszący 

2 metry. 

7. Rodzic jest zobowiązany  zapewnić dziecku, które ukończyło 4 rok życia  osłonę nosa  

i ust. 

8. W przypadku konieczności wejścia rodzica do biblioteki jest on zobowiązany 

zdezynfekować ręce oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas 

przebywania na terenie biblioteki. 

9. Rodzice zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu. 
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Procedury postępowania wzmożonego reżimu sanitarnego                                      

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach  

w czasie epidemii COVID-19 

 

 

Obowiązują zasady reżimu sanitarnego określone w przepisach: Dz.U. z 2 maja 2020 r. poz. 792. 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa użytkownikom, czytelnikom oraz pracownikom 

podczas dezynfekcji pomieszczeń i łazienek w związku z zagrożeniem COVID-19. 

 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałym pomieszczeniu (czytelni). 

2. Minimalna przestrzeń dla dziecka w sali nie może być mniejsza niż 2 m2  na 1 dziecko                        

( powierzchnię Sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów się w niej 

znajdujących). 

3. Wszystkie sprzęty i przedmioty  wykorzystywane przez dziecko i bibliotekarza należy 

dokładnie wyczyścić i zdezynfekować.  

4. Sale biblioteczne należy wietrzyć co godzinę.  

5. Bibliotekarze i pracownicy zachowują na terenie biblioteki między sobą dystans społeczny 

wynoszący minimum 1,5 metra. 

6. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z biblioteki mają obowiązek zachować 

odległość od pracowników biblioteki, dzieci i innych rodziców wynoszący 2 metry. 

7. Dziecko przyprowadzone do biblioteki musi być całkowicie zdrowe, bez objawów 

chorobowych. Nie mogą być przyprowadzone dzieci z osłabioną odpornością  i chorobami 

przewlekłymi. 

8. Dzieci do biblioteki są odprowadzane i wybierane tylko przez osoby zdrowe. 

9. Rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie  o stanie zdrowia dziecka, oraz że                        

w ciągu ostatnich 14 dni nie miało ono kontaktu z osobą zarażoną, przebywającą na 

kwarantannie  lub izolacji. 

10. W bibliotece ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum                                       

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
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PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII 

Dezynfekcja pomieszczeń 

 

1. Pracownicy biblioteki zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do biblioteki. 

2. Pracownicy biblioteki zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po 

wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją pomieszczeń, łazienek i innych 

powierzchni w bibliotece. 

3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony 

osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych. 

4. Pracownicy myją i dezynfekują pomieszczenia i łazienki co najmniej raz dziennie, w czasie gdy w 

pomieszczeniach nie przebywają dzieci ani inne osoby. 

5. Pracownicy biblioteki zobowiązani są sprzątać powierzchnie płaskie oraz dezynfekować 

powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatura 

komputerowa, telefoniczna, co najmniej dwa razy dziennie.  

6. Pracownicy biblioteki po zajęciach warsztatowych, korzystaniu z czytelni sprzątają i dezynfekują 

blaty stołów, powierzchnie pod stołami. 

7. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń                     

i sprzętu, tak aby nie narażać użytkowników na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu biblioteki 
 

1. Do pracy w bibliotece mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są  do zapoznania  się z procedurą  postępowania na 

wypadek zakażenia COVID - 19 oraz potrzebnymi numerami telefonów (SANEPiD, 

Organ Prowadzący  i Organ  Nadzorujący, służby medyczne). 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia  zakażenia CIVID – 19 

1. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie                         

ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną oraz powiadomić Dyrektora biblioteki. W razie 

pogarszania się  stanu zdrowia zadzwonić  na pogotowie (999 lub 112) i poinformować, 

że mogą być zakażeni  COVID - 19. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie Dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy.  Jeżeli niepokojące objawy  

występują u bibliotekarza wstrzymuje również przyjmowanie użytkowników do 

biblioteki. Obowiązkowo powiadamia Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną,  Organ 

Prowadzący, Organ Nadzorujący bibliotekę, a pracownik stosuje się ściśle do wydanych 

instrukcji i poleceń. 

3. Obszar, w którym poruszał  się i przebywał w/w pracownik należ poddać gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji. 
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4. Należy stosować się ściśle do zaleceń SANEPiD-u przy ustalaniu wdrażania 

dodatkowych procedur w konkretnym przypadku. 

5. Należy przygotować listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą 

podejrzaną o zakażenie  zaleca się im stosowanie do wytycznych GIS odnoszących się 

do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu konsultacji 

lub uzyskania porady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


