
Procedura przychodzenia, pobytu i wychodzenia dziecka korzystającego 

z biblioteki szkolnej 

1. Rodzic/opiekun prawny dziecka, które chce skorzystać z biblioteki w szkole, po 

przyprowadzeniu dziecka do szkoły wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

oraz świadomości ryzyka zarażenia COVID – 19. Oświadczenie rodzic/opiekun 

prawny może pobrać ze strony szkoły, wypełnić i przekazać dziecku, które 

samodzielnie przychodzi do szkoły. 

2. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny odmówi podpisania / nie przekaże 

oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz świadomości ryzyka zarażenia COVID-

19, nie będzie mogło skorzystać z biblioteki szkolnej. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą przyprowadzać dzieci z objawami 

chorobowymi. Dziecko, u którego występują objawy chorobowe (katar, kaszel, złe 

samopoczucie, temperatura powyżej 37 ° C, itp.) nie będzie przyjmowane do 

biblioteki. 

4. Dzieci do biblioteki przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe. 

5. Do biblioteki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę lub 

przebywa w izolacji w warunkach domowych. 

6. Rodzic/ opiekun prawny dziecka przed wejściem do biblioteki jest zobowiązany do 

założenia osłony nosa i ust, a po wejściu do zdezynfekowania rąk lub założenia 

jednorazowych rękawiczek. 

7. Rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni 

wspólnej szkoły z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem. 

8. Do biblioteki szkolnej dziecko, rodzic/opiekun nie wchodzi drzwiami głównymi 

szkoły. Wejście znajduje się ok.20 m dalej w linii prostej od wejścia głównego. 

Informacja będzie znajdowała się przy wejściu głównym do szkoły.  

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z biblioteki 

zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników 

szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2m.  

10. Uczeń przed wejściem do biblioteki szkolnej jest zobowiązany do założenia osłony 

nosa i ust, a po wejściu do zdezynfekowania lub umycia rąk wodą z mydłem. 

11. Po wejściu do placówki/wyznaczonego miejsca uczeń przekazuje bibliotekarzowi 

podpisane przez rodzica oświadczenie.  

12. Uczeń, po otrzymaniu od bibliotekarza zgody, udaje się do wyznaczonego miejsca w 

bibliotece. 

13. Dziecko zobowiązane jest do częstego mycia rąk, szczególnie po przyjściu do 

biblioteki, po skorzystaniu z toalety oraz na każde polecenie opiekuna. 

14. Dziecko zobowiązane jest do odpowiedniego zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kasłania oraz zachowania odpowiedniego dystansu. 

15. Po opuszczeniu biblioteki szkolnej uczeń udaje się bezpośrednio do wyjścia. 

16. Rodzic/opiekun odbiera ucznia w wyznaczonym miejscu zaraz po wyjściu z 

biblioteki. 

17. Po wyjściu ze szkoły uczeń i opiekun niezwłocznie opuszcza teren szkoły, nie 

przebywa na placu przed szkołą. 


