PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA
Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich
w czasie epidemii COVID-19 w Polsce

Od 1 września 2020 r. biblioteka szkolna jest dostępna dla Czytelników na następujących zasadach:
1. Czytelnicy przychodzą do biblioteki szkolnej w maseczkach/przyłbicach (ewentualnie
w jednorazowych rękawiczkach). Obowiązkowo korzystają z dezynfekcji rąk!
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wyłącznie Uczniowie/Abiturienci zdrowi, w których
otoczeniu nie ma osób przebywających na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
3. W bibliotece należy bezwzględnie unikać tłoku. W wypożyczalni jednocześnie mogą przebywać
trzy osoby. Należy przestrzegać odstępów wyznaczonych taśmą na podłodze w celu zachowania
dystansu społecznego.
4. Zasady zachowania odstępów i bezpiecznego dystansu obowiązują także w czytelni i sali
komputerowej. Ze względu na niewielkie rozmiary tych pomieszczeń Czytelnicy mogą przebywać
w nich cały czas w maseczkach/przyłbicach. Przed wejściem do czytelni i sali komputerowej
obowiązuje również dezynfekcja rąk (stanowisko do dezynfekcji znajduje się obok drzwi
do czytelni i sklepiku).
5. W bibliotece nie ma dostępu do księgozbioru, tzw. wolnego dostępu do półek – potrzebne książki
podaje nauczyciel bibliotekarz.
6. Polecamy korzystanie z katalogu zbiorów naszej biblioteki znajdujących się na stronie:
www.zabkowicesl-lo.sowa.pl lub dostęp ze strony Liceum: www.lozabkowice.pl w zakładce
BIBLIOTEKA - KATALOGI ZBIORÓW – w celu wcześniejszego wyboru potrzebnej literatury
lub zasięgnięcia porady nauczyciela bibliotekarza. Zachęcamy również do wcześniejszego
zamawiania książek przez program biblioteczny – numery kart bibliotecznych oraz wskazówki
dotyczące zamawiania i rezerwowania książek za pośrednictwem programu bibliotecznego
SOWA2 firmy Sokrates-Software zostaną wysłane Czytelnikom przez dziennik elektroniczny
Librus. Potrzebne książki można również zamawiać przez dziennik elektroniczny.
7. Polecamy również wypożyczenia zdalne przez dysk sieciowy dziennika elektronicznego Librus –
lektury i inne książki (e-booki, pliki PDF) zgodnie z prawem autorskim.
8. Zwracane książki są poddawane kwarantannie (przez trzy dni, zgodnie z zaleceniami Biblioteki
Narodowej, składowane będą w pudłach z wpisaną datą ich przyjęcia i przechowywane w izolacji
w osobnym pomieszczeniu).
9. Uczniowie obowiązkowo muszą przestrzegać zasady niezamieniania się wypożyczonymi
z biblioteki szkolnej zbiorami.
10. Jeśli do biblioteki chce przyjść osoba z zewnątrz – Rodzic/prawny opiekun lub inne osoby –
należy wcześniej umówić się telefonicznie: 74 8151674, wew.59 lub przez dziennik elektroniczny
Librus (Nauczyciele – Agnieszka Felka).
Prosimy o wyrozumiałość i bezwzględne stosowanie się do powyższych zaleceń.

