
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/2020 

     z dnia 4 maja 2020 r. 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki 

Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy w trakcie epidemii COVID–19  dla użytkowników Biblioteki 

§ 1 

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej im. J. 

U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla 

użytkowników Biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa zasady i warunki zapewnienia 

bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki,  udostępniania i zwrotów zbiorów 

bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą użytkowników przy  

utrzymaniu  ciągłości pracy Biblioteki. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników Biblioteki. 

 

§ 2 

Procedura obejmuje: 

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 

użytkowników oraz dezynfekcji powierzchni i zasobów bibliotecznych. 

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalnego ograniczenia 

kontaktów.  

3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki. 

4. Zasady udostępniania zbiorów Biblioteki. 

5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia 

koronawirusem. 

§ 3 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 

użytkowników oraz dezynfekcji powierzchni i zasobów bibliotecznych 

1. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględne noszenie masek 

ochronnych lub innych okryć zasłaniających usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych.  

2. Użytkownik bez rękawiczek i maski nie zostanie obsłużony. 

3. Przy wejściu do Biblioteki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk , którego 

zawsze należy użyć przed podejściem do miejsca obsługi użytkowników. 

4. W Bibliotece wyznacza się bezpieczną odległość (minimum 2 m) między użytkownikami. 

5. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece (do 4 osób), który  może się zmienić w 

zależności  od wielkości lokalu i zachowania wymogu dotyczącego dystansu 

przestrzennego (minimum 2 m). 

6. Rodzic/opiekun  może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci 

powyżej lat 13 traktowane są jako samodzielne osoby.  

7. Skraca się okres przebywania w Bibliotece na czas niezbędny do wypożyczania zbiorów.  

8. Nie ma możliwości korzystania z czytelni, prasy oraz komputerów.  



 

§ 4 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalnego ograniczenia 

kontaktów. 

 

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest wcześniejsze  

rezerwowanie zbiorów: 

a) za pośrednictwem opcji rezerwacji poprzez konto czytelnika. O możliwości 

odbioru zamówionych materiałów użytkownik zostanie powiadomiony SMS-em 

lub mailowo; 

b) telefonicznie w placówkach Biblioteki; 

c) drogą elektroniczną. 

2. Seniorzy, którzy nie korzystają z Internetu, proszeni są o przygotowanie listy maksymalnie 

5 tytułów jakie chcieliby wypożyczyć. 

§ 5 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki 

 

1. W Bibliotece wydzielone są dwie strefy: „strefa brudna” czyli stanowisko zwrotu zbiorów 

wracających do Biblioteki, które zostaną poddane  kwarantannie oraz „strefa czysta” dla 

zbiorów wypożyczanych z Biblioteki.  

2. Użytkownik zobowiązany jest do pokazania karty bibliotecznej tak, aby można odczytać   

kod kreskowy bez jej dotykania. 

3. Zaleca się zwrot książek bezpośrednio do wrzutni.  

4. Przyjęte zbiory zostaną oznaczone datą zwrotu i odłożone na 3-dniową kwarantannę, 

odizolowane od innych egzemplarzy. 

5. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory. 

6. Użytkownik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć założoną maskę i jednorazowe 

rękawice oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną i 

wytycznymi GIS.  

§ 6 

Zasady udostępniania zbiorów Biblioteki 

1. Zostaną otwarte wszystkie placówki Biblioteki z wyjątkiem Czytelni Naukowej XIV. 

2. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.  

3. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie, a wypożyczanie zbiorów 

odbywa się tylko na zewnątrz do domu. 

4. Ogranicza się wykorzystywanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem. 

5. Wstrzymuje się wypożyczanie gier planszowych. 

6. Przy wypożyczaniu zbiorów Biblioteki lub odbiorze rezerwacji użytkownik musi mieć 

założoną maskę i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie 

z informacją wizualną i wytycznymi GIS.  

7. Zawieszona jest oferta kulturalno-edukacyjna Biblioteki. 

8. Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 15 minut przed zamknięciem/dezynfekcją  

pomieszczeń placówki. 

 



 

§ 7 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia 

koronawirusem. 

1. W przypadku podejrzenia oznak choroby takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu u użytkownika, osoba taka nie powinna zostać wpuszczona na 

teren Biblioteki.  

2. Gdy to jednak nastąpi, osoba potencjalnie chora 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. 

3.  Kierownik Placówki Bibliotecznej lub osoba go zastępująca od razu powinna zamknąć 

Bibliotekę i zgłosić zaistniały  incydent Dyrektorowi Biblioteki. 

4. Pracownicy Biblioteki powinni jak najszybciej zdezynfekować całą placówkę, głównie 

powierzchnie dotykowe jak klamki, poręcze, uchwyty itp. 

5. Kierownik Placówki Bibliotecznej lub osoba zastępująca powinna spróbować ustalić listę 

osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach Biblioteki, w 

których przebywała osoba potencjalnie chora. 

6. Należy skontaktować się z Głównym Inspektorem Sanitarnym (gov.pl/web/koronawirus/ 

oraz gis.gov.pl) i postępować wg jego zaleceń. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych funkcjonowania Biblioteki w trakcie 

epidemii COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze 

zbiorów Biblioteki. 

2. Zmiany wytycznych dokonuje się w trybie Zarządzenia DYREKTORA Biblioteki 

Publicznej im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

3. Zaleca się śledzić bieżące komunikaty, w szczególności dotyczące godzin otwarcia 

placówek, na stronie internetowej Biblioteki www.ursynoteka.pl 

 

http://www.ursynoteka.pl/

