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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób przebywających na terenie ZSP w Chojnie 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Chojnie procedury zapewnienia bezpieczeństwa, opracowane  na 

podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Na terenie szkoły może przebywać wyłącznie osoba zdrowa. 

2. W zaplanowanych zajęciach nie może uczestniczyć Rodzic/Prawny opiekun, z wyjątkiem 

sytuacji kiedy uczeń wymaga pomocy, np. w poruszaniu się. 

3. Każda osoba, który zgłosi się do szkoły przed umówioną godziną spotkania może poczekać 

przed szkołą w wydzielonej strefie, z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m. od 

drugiej osoby. 

4. Każda osoba wchodzi na teren szkoły w rękawiczkach oraz maseczce lub przyłbicy, 

zakrywającej usta i nos. Rękawiczki należy zdezynfekować płynem, który znajduje się 

przy wejściu do budynku szkoły. 

5. Wejście osoby do budynku odbywa się w obecności pracownika szkoły.  

6. Uczniowie, którzy zamierzają korzystać z szatni, muszą to zgłosić w czasie wejścia do 

szkoły.  Korzystanie z szatni  powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem 

reguł dystansu społecznego. 

7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, na tablicach ogłoszeń, na wirtualnej gazetce 

wywieszono informacje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach 

z płynem instrukcje dezynfekcji rąk. 

8. W budynkach szkolnych zostały wyznaczone pomieszczenia, wyposażone w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w celu  odizolowania osoby w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

9. Zapewniono środki oraz stały nadzór nad pracami porządkowymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach. 

10. W wyznaczonych, oznaczonych miejscach, znajdują się kosze uchylne na zużyte środki 

ochrony indywidualnej. 

11. W widocznych miejscach zostały umieszczone numery telefonów do organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
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ORGANIZACJA I PROWADZENIE KONSULTACJI 

 

1. Za organizację konsultacji w szkole od 1 czerwca 2020 r. odpowiada wicedyrektor 

Małgorzata Limanówka. 

2. Wszystkie konsultacje odbywają się w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych zarówno 

ucznia jak i  nauczyciela, w budynku nr 1, przy ul. Dworcowej 3. 

3. Terminy i godziny konsultacji ustalane są wspólnie przez nauczyciela i ucznia. 

4. Nauczyciel informuje Dyrektora Szkoły e-mailem na adres zsp1@zsp1chojna.pl o terminie 

i godzinach konsultacji oraz o liczbie uczniów, najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 

poprzedzającym konsultacje.  

5. Dyrektor wyznacza salę na konsultacje i przekazuje informację nauczycielowi. Nauczyciel 

informuje ucznia o miejscu konsultacji. 

6. W tym samym czasie, w jednej sali,  nauczyciel może prowadzić konsultacje z grupą co 

najwyżej 12 uczniów. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo, zachowując odległość co 

najmniej 1,5 m w każdą stronę.  

7. Uczniowie zgłaszający się na konsultacje wchodzą do budynku pojedynczo wejściem 

głównym, przestrzegając ogólnych zasad bezpieczeństwa i udają się najkrótszą drogą do 

sali.  

8. Podczas konsultacji uczniowie korzystają z własnych podręczników i przyborów 

piśmienniczych, nie mogą pożyczać przyborów ani podręczników od innych uczniów.  

9. Uczniowie przez czas konsultacji pozostają w sali, na swoich miejscach. Do toalety są 

wypuszczani pojedynczo.  

10. Po zakończeniu konsultacji opuszczają salę pojedynczo i udają się najkrótszą drogą do 

wyjścia głównego. 

11. Opuszczenie budynku szkoły odbywa się zawsze w obecności pracownika szkoły. 

12. Sala, w której odbywają się konsultacje musi być wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

13. Po zakończonych konsultacjach nauczyciel zgłasza kierownikowi gospodarczemu 

konieczność zdezynfekowania sali w której odbywały się konsultacje. 

14.  Opuszczenie budynku szkoły odbywa się zawsze w obecności pracownika szkoły. 

 

 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA  

EGZAMINU MATURALNEGO (EM) 

 

 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 

2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie 

może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

 

3. Zdający chorujący na alergię albo inne, niezakaźne schorzenie, którego objawami mogą być 

kaszel, katar lub łzawienie, informuje o tym dyrektora szkoły najpóźniej na godzinę przed 

rozpoczęciem egzaminu. 

mailto:zsp1@zsp1chojna.pl
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4. Jeżeli będzie to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie będą 

prowadzone zajęcia edukacyjne. Dotyczy to w szczególności EM z przedmiotów, do których 

przystępują największe grupy zdających. 

 

5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający przynosi własną butelkę z wodą. 

 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i przyrządów.  

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

 

7. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający; 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu;  

3) pracownicy administracji i obsługi; 

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli w dniu przeprowadzania egzaminu odbywają się 

zajęcia edukacyjne; 

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

 

8. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się. 

 

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką lub przyłbicą ustami  

i nosem.  

 

10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani 

przyłbicą, powinni zgłosić to  dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r., w celu 

organizacji egzaminu dla zdającego w osobnej sali. 

 

11. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający ustawiają się jeden za 

drugim w odstępie co najmniej 1,5 m;  przed wejściem dezynfekują ręce. 

 

12. Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić przed 

egzaminem rzeczy osobiste. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione drogocenne 

przedmioty. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy, zdający muszą zachowywać 

odpowiednie środki bezpieczeństwa. 

 

13. Egzamin będzie  przeprowadzany w salach lekcyjnych i gimnastycznych, w których ławki 

będą ustawione z zachowaniem co najmniej 1,5 m  w każdym kierunku pomiędzy zdającymi 

oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Wykazy zdających w 

poszczególnych salach zostaną zamieszczone na stronie www szkoły w zakładce Egzamin 

maturalny, na tydzień przed egzaminem. 

 

14. Członkowie zespołu nadzorującego, wszystkie czynności organizacyjne wykonują 

w rękawiczkach. 

 

15. Zdający przed wejściem do sali egzaminacyjnej: 

1) pokazują dowód tożsamości; 

2) pobierają koperty z naklejkami i sprawdzają swoje dane; 

3) składają podpis na wykazie zdających własnym długopisem. 
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16. Losowanie numerów stolików przeprowadza przewodniczący ZN lub wyznaczony przez 

przewodniczącego członek ZN w obecności zdającego. 

 

17. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej, członek zespołu nadzorującego może 

poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości,; 

konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu. 

 

18. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos, do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie 

zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; 

2) wychodzi do toalety; 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali. 

 

19. Przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się 

po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują 

zdających podczas egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu obowiązującego  odstępu 

od zdających. 

 

20. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego, mogą mieć zakryte usta i nos w 

trakcie trwania egzaminu. 

 

21. W przypadku egzaminu z języka polskiego,  zdający przed skorzystaniem ze słownika ma 

obowiązek zdezynfekować ręce. Nie ma konieczności dezynfekowania kart wzorów 

przeznaczonych na EM z matematyki, biologii, chemii i fizyka. 

 

22. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali 

egzaminacyjnej nawet jeżeli zakończyli pracę z arkuszem egzaminacyjnym. 

 

23. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić 

budynek szkoły albo oczekiwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły na 

rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia. 

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE  EGZAMINU MATURALNEGO 

 

 

Data i godzina 

egzaminu 
Numer sali Wejście/wyjście z egzaminu 

8 czerwca 2020 r. 

godz. 9:00 

sala gimnastyczna 

bud. nr 1 

Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

gimnastycznej od strony boiska asfaltowego   

i wchodzą na salę wejściem przez łącznik.  

W przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uczniowie wchodzą do budynku 

wejściem przy sali kinowej i ustawiają się w 

wyznaczonych strefach.. Zdający zostawiają rzeczy 

osobiste na przygotowanych wieszakach przy sali.  
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Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły wyjściem przez łącznik od strony 

boiska asfaltowego. 

sala gimnastyczna 

bud. nr 2 

Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

gimnastycznej od strony siłowni zewnętrznej.  

W przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uczniowie wchodzą do budynku 

wejściem głównym i ustawiają się w wyznaczonych 

strefach. Zdający zostawiają rzeczy osobiste w szatni 

przy sali gimnastycznej. Po zakończonym egzaminie 

uczniowie opuszczają budynek szkoły wyjściem przy 

sali gimnastycznej od strony siłowni zewnętrznej. 

8 czerwca 2020 r. 

godz. 14:00 

sala 41 Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

kinowej od strony boiska asfaltowego.  

Zdający zostawiają  rzeczy osobiste w sali 51.  

Po  zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 

9 czerwca 2020 r. 

godz. 9:00 

sala gimnastyczna 

bud. nr 1 

Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

gimnastycznej od strony boiska asfaltowego   

i wchodzą na salę wejściem przez łącznik. W 

przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uczniowie wchodzą do budynku 

wejściem przy sali kinowej i ustawiają się w 

wyznaczonych strefach. Zdający zostawiają rzeczy 

osobiste na przygotowanych wieszakach przy sali. Po 

zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły wyjściem przez łącznik od strony 

boiska asfaltowego. 

sala gimnastyczna 

bud. nr 2 

Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

gimnastycznej od strony siłowni zewnętrznej.  

W przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uczniowie wchodzą do budynku 

wejściem głównym i ustawiają się w wyznaczonych 

strefach. Zdający zostawiają rzeczy osobiste w szatni 

przy sali gimnastycznej. Po zakończonym egzaminie 

uczniowie opuszczają budynek szkoły wyjściem przy 

sali gimnastycznej od strony siłowni zewnętrznej. 

10 czerwca 2020 r. 

godz. 9:00 

sala 22 

 

Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się w 

wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy wejściu 

głównym. Zdający zostawiają rzeczy osobiste w sali 

23. Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 

sala 40 Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się w 

wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy wejściu 

głównym. Zdający zostawiają rzeczy osobiste w sali 

28. Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 
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sala 41  

sala 42 

sala 49 

Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się w 

wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

kinowej od strony boiska asfaltowego. Zdający 

zostawiają rzeczy osobiste w sali 51. Po zakończonym 

egzaminie uczniowie opuszczają budynek szkoły tą 

samą drogą. 

sala 43 

sala 44 

sala 47 

Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy 

pokoju maturzystów od strony boiska asfaltowego. 

Zdający zostawiają rzeczy osobiste w sali 45.  

Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 

10 czerwca 2020 r. 

godz. 14:00 

sala 41 

sala 42 

 

Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

kinowej od strony boiska asfaltowego.  

Zdający zostawiają rzeczy osobiste w sali 51.  

Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 

sala 43 

sala 44 

 

Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy 

pokoju maturzystów od strony boiska asfaltowego. 

Zdający zostawiają rzeczy osobiste w sali 45.  

Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 

15 czerwca 2020 r. 

godz. 9:00 

sala 42 

 

Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

kinowej od strony boiska asfaltowego.  

Zdający zostawiają rzeczy osobiste w sali 51.  

Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 

16 czerwca 2020 r. 

godz. 9:00 

sala gimnastyczna 

bud. nr 1 

Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

gimnastycznej od strony boiska asfaltowego   

i wchodzą na salę wejściem przez łącznik.  

W przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uczniowie wchodzą do budynku 

wejściem przy sali kinowej i ustawiają się w 

wyznaczonych strefach. Zdający zostawiają rzeczy 

osobiste na przygotowanych wieszakach przy sali.  

Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły wyjściem przez łącznik od strony 

boiska asfaltowego. 

16 czerwca 2020 r. 

godz. 14:00 

sala 41 Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się w 

wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

kinowej od strony boiska asfaltowego.  

Zdający zostawiają rzeczy osobiste w sali 51.  

Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 

17 czerwca 2020 r. 

godz. 9:00 

sala 47 Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się w 

wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy pokoju 

maturzystów od strony boiska asfaltowego.  
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 Zdający zostawiają rzeczy osobiste w sali 45.  

Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 

17 czerwca 2020 r. 

godz. 14:00 

sala 36 Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w  wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy 

pokoju maturzystów od strony boiska asfaltowego. 

Zdający zostawiają rzeczy osobiste w czytelni.  

Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 

18 czerwca 2020 r. 

godz. 9:00 

sala 47 Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się w 

wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy pokoju 

maturzystów od strony boiska asfaltowego.  

Zdający zostawiają rzeczy osobiste w sali 45. 

 Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 

18 czerwca 2020 r. 

godz. 14:00 

sala 47 Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się w 

wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy pokoju 

maturzystów od strony boiska asfaltowego.  

Zdający zostawiają rzeczy osobiste w sali 45.  

Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 

19 czerwca 2020 r. 

godz. 9:00 

sala gimnastyczna 

bud. nr 1 

Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

gimnastycznej od strony boiska asfaltowego   

i wchodzą na salę wejściem przez łącznik.  

W przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uczniowie wchodzą do budynku 

wejściem przy sali kinowej i ustawiają się w 

wyznaczonych strefach. Zdający zostawiają rzeczy 

osobiste na przygotowanych wieszakach przy sali.  

Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły wyjściem przez łącznik od strony 

boiska asfaltowego. 

24 czerwca 2020 r. 

godz. 9:00 

sala 41 Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

kinowej od strony boiska asfaltowego.  

Zdający mogą zostawić rzeczy osobiste w sali 51.  

Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 

24 czerwca 2020 r. 

godz. 14:00 

sala 41 Uczniowie zgłaszający się na egzamin ustawiają się 

w wyznaczonych strefach zlokalizowanych przy sali 

kinowej od strony boiska asfaltowego.  

Zdający mogą zostawić rzeczy osobiste w sali 51.  

Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają 

budynek szkoły tą samą drogą. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIENIA 

KORONAWIRUSEM U OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ NA TERENIE ZSP w CHOJNIE 

 

 

1. W przypadku zauważenia u osoby przebywającej na terenie szkoły niepokojących 

objawów choroby w postaci m.in. kaszlu, duszności, osłabienia, należy niezwłocznie 

poinformować o tym Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora  jego zastępującego. 

2. Dyrektor Szkoły zapewnia odizolowanie osoby przejawiającej objawy choroby 

w  wyznaczonych do tego pomieszczeniach: sala nr 5 w budynku nr 1, sala nr 13 

w  budynku nr 2, sala nr W 26 w budynku pracowni szkolnych, izba chorych 

w internacie. 

3. W przypadku odizolowania ucznia Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego 

pracownik informuje i wzywa jego rodzica.  

4. Pielęgniarka szkolna lub wyznaczony przez Dyrektora Szkoły  pracownik mierzy 

temperaturę za zgodą osoby pełnoletniej, podejrzanej o zakażenie lub rodzica ucznia 

niepełnoletniego. 

5. W przypadku stwierdzenia gorączki lub  pogorszenia się stanu zdrowia osoby 

odizolowanej, Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego pracownik wzywa 

pogotowie ratunkowe. 

6. Po stwierdzeniu przez pogotowie ratunkowe podejrzenia zakażenia, Dyrektor Szkoły 

lub wyznaczona przez niego osoba informuje o zaistniałej sytuacji  Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfinie. 

7. Dyrektor Szkoły odizolowuje wszystkie osoby mające kontakt z osobą podejrzaną  

o zakażenie i oczekuje na informację potwierdzającą zakażenie koronawirusem. 

8. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

medycznego, osoba chora powinna udać się do domu transportem indywidualnym, 

pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. Ucznia ze szkoły odbiera rodzic 

lub osoba pełnoletnia wskazana przez rodzica. 

9. W przypadku wystąpienia u zdającego egzamin niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, egzamin temu zdającemu niezwłocznie zostanie przerwany 

i wdrożona będzie procedura opisana w pkt. 1-9. 

10. Obszar, w którym przebywała lub poruszała się osoba podejrzana o zakażenie poddaje 

się dezynfekcji oraz  gruntownemu sprzątaniu. 

 

 
ZASADY KORZYSTANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

1. Zaleca się wcześniejsze umówienie z bibliotekarzem p. Gabrielą Lasowską poprzez 

dziennik elektroniczny i podanie wybranych do wypożyczenia pozycji. 

2. Przed wejściem do biblioteki czytelnicy mają obowiązek zachowania środków 

bezpieczeństwa: osłona twarzy, rękawiczki, dezynfekcja rąk, odległość co najmniej  1,5 m. 

3. Czytelnicy nie mogą wejść do pomieszczeń biblioteki poza wyznaczoną przestrzeń. Nie 

mają  wolnego dostępu do zbiorów biblioteki oraz komputerów. 

4. Czytelnik biblioteki wchodzi do biblioteki wejściem głównym od strony parku. 
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5. W budynku biblioteki jednocześnie może przebywać jedna osoba. Pozostałe osoby czekają 

na zewnątrz, a w przypadku niesprzyjającej aury w holu, z zachowaniem bezpiecznej 

odległości. 

6. Przyniesione do zwrotu  książki powinny znajdować się w jednorazowej torbie lub worku, 

opisanym imieniem, nazwiskiem, klasą. Czytelnik pozostawia pakiet we wskazanym przez 

bibliotekarza miejscu. 

7.  Zwracane zbiory biblioteczne pozostają w kwarantannie przez 3 dni. 

8. Nie udostępnia się czytelni. 

 

 


