
Procedury zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom 

Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla 

w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 

 
 

1. W budynku Biblioteki jednocześnie może przebywać tylko jedna osoba  
(z wyjątkiem osoby z dzieckiem/dziećmi lub z opiekunem). Pozostali proszeni są o 

oczekiwanie na zewnątrz Biblioteki z zachowaniem dystansu społecznego. 

Czas pobytu czytelnika w Bibliotece należy ograniczyć do minimum. 

 

2. Czytelnik chcący skorzystać z usług bibliotecznych musi mieć zasłonięte usta i nos 

oraz zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się w 

automatycznym dozowniku przy wejściu. Bibliotekarz będzie miał na sobie 

maseczkę i/lub przyłbicę oraz rękawiczki. 

 

3. Pracownik, w trosce o zdrowie, może odmówić obsługi czytelnika, który wykazuje 

oznaki choroby/przeziębienia, bądź nie przestrzega podstawowych zasad higieny. 

 

4. Od 14 maja 2020 r. aż do odwołania obowiązują nowe godziny pracy Biblioteki: 

 

poniedziałek: 10:00-12:00 i 13:00-16:00 

wtorek: 10:00-12:00 i 13:00-16:00 

środa: dzień pracy wewnętrznej 

czwartek: 10:00-12:00 i 13:00-17:00 

piątek: 10:00-12:00 i 13:00-16:00 

 

Codziennie w godzinach 12:00-13:00 wprowadza się przerwę przeznaczoną głównie na 

dezynfekcję pomieszczeń. 

Biblioteka nie będzie pracowała w soboty. 

 

5. Rezygnujemy z wolnego dostępu do półek – zbiory biblioteczne będą 

udostępniane wyłącznie przez bibliotekarza. 

 

6. Preferuje się zamawianie książek telefonicznie (pod nr tel. 58 735 46 56 lub 725 

204 656) 

bądź przesyłając listę lektur na adres mailowy: biblioteka@kosakowo.pl. 

Książki zamówione w ten sposób będą do odbioru w następnym dniu roboczym. 

 

W celu zapoznania się z księgozbiorem zachęcamy do korzystania z katalogu on-line, który 

znajduje się na stronie www.biblioteka.kosakowo.eu w zakładce MAK+. Na dzień 

dzisiejszy są w nim dostępne wszystkie książki zakupione przez Bibliotekę po 2013 roku. 

 

7. Zwracane zbiory będą poddawane 5-dniowej kwarantannie (układane w 

kartonach lub workach wg daty zwrotu). Po wyznaczonym czasie zostaną włączone z 

powrotem do księgozbioru. 

 

8. Termin zwrotu książek, nie zwróconych w związku z ogłoszoną pandemią, 



zostaje przedłużony do 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem książek osób przebywających 

w izolacji/kwarantannie – prosimy o telefoniczne bądź mailowe zgłoszenie tego 

faktu). 

 

9. Rezygnuje się z następujących usług: dostępu do Internetu, udostępniania zbiorów na 

miejscu, świadczenia usług ksero. Ponadto obowiązuje zakaz przyjmowania darów i 

książek przeznaczonych na bookcrossing. 

 

10. Utrzymuje się wstrzymanie działalności kulturalnej Biblioteki polegającej na 

bezpośrednim kontakcie z użytkownikiem (w tym m. in.: spotkania Klubu Małego 

Czytelnika, dyskusje Grupy Czytelniczej, wernisaże, zajęcia plastyczne). 

 

11. W widocznym miejscu umieszczono numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych oraz instrukcje dotyczące środków ochrony 

osobistej. 

 

12. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia 

koronawirusem: 

 

 W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, 

złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać 

wpuszczona na teren obiektu. 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. 

 Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze 

ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym 

samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, 

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

13.  Procedury wchodzą w życie od dnia 14 maja 2020 r. i obowiązują do odwołania. 


