
 

 

Procedura działalności Multiteki  

Pałacu  Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie  

w okresie pandemii COVID-19  

 

Podstawa prawna: 

1.  Art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z 2019 

r. poz. 59 oraz z 2020 . poz. 322, 374 i 567) 

2. Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również 

bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym. 

3. Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia  

30 kwietnia 2020 r. 

 

I. PROCEDURA PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK  

 

1. Książki można oddawać od 15.06 do 25.06.2020r.  

Poniedziałek ... 10.oo – 14.oo 

Wtorek ………10.oo -  14.oo 

Środa ……….. 10.oo – 14.oo 

Czwartek …… 16.3o - 18.oo 

2. Rodzice lub pełnoletni uczestnicy na teren placówki będą wpuszczani pojedynczo. 

3. Zwracane książki muszą być zapakowane w przezroczystą reklamówkę oraz posiadać kartkę  

z imieniem i nazwiskiem uczestnika, listą zwracanych książek oraz numerem  telefonu rodzica. 

4. Do stanowiska bibliotekarza podchodzimy  z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki  

i rękawiczki ). Książki odkładamy w wyznaczone miejsce wskazane przez pracownika placówki. 

5. Bibliotekarz zapisze na liście zbiorczej wszystkie zwrócone książki.  

6. Odebrane książki, oznaczone kartką z datą przyjęcia, pozostaną na przynajmniej tygodniowej 

kwarantannie. 

7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi 

opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu 

na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać 

książek lampami UV.  

8. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom i innym pracownikom  przebywanie  

w  pomieszczeniu, w którym odbierane są książki, w maseczkach i rękawiczkach 

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki uczestnik jest zobowiązany do jej odkupienia. 

Warunki określa regulamin dotyczący korzystania z Multiteki  

10. Wszystkie książki po kwarantannie zostaną sprawdzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń 

(zalania, porysowania, braku  kartek, itp.) bibliotekarz Multiteki poinformuje rodziców o obowiązku 

odkupienia książki, nie później niż 30 lipca. 

    



II. Postanowienia końcowe 

 

1. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Pałacu, 

rodzice i uczestnicy zajęć.  

2. Za zapoznanie pracowników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć oraz pełnoletnich 

uczestników zajęć z niniejszą procedurą, odpowiada dyrektor Pałacu. 

3. Zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia  

30 kwietnia 2020 r. wszystkie pomieszczenia i powierzchnie są dezynfekowane na bieżąco. 


