
Zarządzenie  nr 7/2020 r. 

Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy  Grodzisk Mazowiecki 

z dnia 01.07.2020 

w sprawie wprowadzenia procedury zachowania bezpieczeństwa w Bibliotece Publicznej 

Gminy Grodzisk Mazowiecki w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

 

Na podstawie §3 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk 

Mazowiecki  wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej 

Gminy Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim z dnia 02.01.2019 r. oraz zgodnie z 

wytycznymi zamieszczonymi na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS 

(https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-

ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/ data publikacji 23/06/2020), na podstawie Rekomendacji 

Biblioteki Narodowej dotyczące organizowania wydarzeń w bibliotekach 

(https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4007-rekomendacje-biblioteki-narodowej-

dotyczace-organizowania-wydarzen-w-bibliotekach.html data publikacji: 10/6/2020)  

zarządzam się, co następuje:  

§ 1 

Wprowadza się procedury, których celem jest ustalenie sposobu postępowania dla 

zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w 

szczególności: 

1) zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, współpracowników, użytkowników Biblioteki. 

2) minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością 

Biblioteki. 

3) kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiologiczne dostosowane do 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.  

§ 2 

1. Procedury obowiązują wszystkich pracowników Biblioteki oraz osoby, firmy, instytucje 

świadczące pracę na rzecz Biblioteki i współpracujące z Biblioteką. Osoby (klienci, 

czytelnicy, rodzice, młodzież, dzieci) korzystające z usług Biblioteki. 

2. Wszystkie osoby objęte treścią Zarządzenia bezwzględnie powinny zapoznać się i 

przestrzegać procedur.  

§ 3 

Traci moc Zarządzenie  nr 4/2020 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy  Grodzisk 

Mazowiecki z dnia 12.03.2020 w sprawie organizacji pracy pracowników Biblioteki 

Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki związanej z konicznością zapobiegania zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 oraz Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy 

Grodzisk Mazowiecki z dnia z dnia 14.05.2020 w sprawie wytycznych dla funkcjonowania 

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w trakcie epidemii wirusem SARS-

CoV-19.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.07.2020r. i obowiązuje do odwołania. 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/
https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4007-rekomendacje-biblioteki-narodowej-dotyczace-organizowania-wydarzen-w-bibliotekach.html
https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4007-rekomendacje-biblioteki-narodowej-dotyczace-organizowania-wydarzen-w-bibliotekach.html


 

Załącznik nr 1 

Procedura zachowania bezpieczeństwa w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk 

Mazowiecki w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

 

§1 

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk 

Mazowiecki w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-19 zwana dalej Procedurą, 

określa warunki i zasady zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników 

Biblioteki, wprowadza zasady bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określa 

zasady udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności 

związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia działalności 

Biblioteki w reżimie aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych 

rządowych. 

2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników Biblioteki oraz osoby, firmy, instytucje 

świadczące pracę na rzecz Biblioteki i współpracujące z Biblioteką. Osoby (klienci, 

czytelnicy, rodzice, młodzież, dzieci) przebywające w Bibliotece i korzystające z usług 

Biblioteki. 

§2 

Zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach Biblioteki 

 
1. Przed wejściem do Biblioteki użytkownicy dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji rąk 

dostępnym w obszarze biblioteki (oznaczone punkty). 

2. Wyznacza się bezpieczną odległość na podłodze - strefy zapewniające zachowanie 

odpowiednich odległości między użytkownikami. 

3. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece tj. 4 osoby z tym, iż rodzic/opiekun 

prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci 

powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby (limit ten nie dotyczy uczestników 

zajęć organizowanych „w” lub „przez” Bibliotekę, dla których określana jest 

każdorazowo liczba osób).  

4. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.  

5. Osoby uczestniczące w zajęciach zorganizowanych przychodzą nie wcześniej niż 10 

minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po ich zakończeniu. 

6. Jeżeli zajęcia przeznaczone są wyłącznie dla dzieci, rodzice odprowadzający dzieci na 

zajęcia po wejściu dziecka do sali/pomieszczenia zobowiązani są do opuszczenia 

budynku. 

7. Nie ma możliwości indywidualnego korzystania z pomieszczeń biblioteki. Przebywanie 

w przestrzeniach ogranicza się do udziału w zajęciach/spotkaniach/warsztatach  

organizowanych „w” lub „przez” Bibliotekę.  

8. Uruchamia się pracownie komputerowe na warunkach określonych w regulaminie 

udostępniania. W pracowni komputerowej zarówno w Mediatece jak i w Pawilonie 

Kultury jednorazowo może przebywać nie więcej niż 4 osoby w wyznaczonych 

miejscach przy zachowaniu odpowiedniej odległości. Korzystanie z komputerów 

wyłącznie w rękawiczkach). 

9.  Stanowisko komputerowe jest dezynfekowane po każdym użytkowniku.   



10. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie masek 

ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie bezpiecznej odległości.. Użytkownik bez 

rękawiczek i maski nie zostanie obsłużony. 

11. W pomieszczeniach Biblioteki mogą przebywać osoby nie wykazujące objawów 

choroby. 

12. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren 

Biblioteki. 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. 

13. Zgłoszenie incydentu do dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w 

którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, 

zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

14. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym 

samym czasie w części/ częściach Biblioteki/Mediateki, w których przebywała osoba i 

zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl. 

§3 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie 

kontaktu. 

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie 

zbiorów: 

a.  za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika. Po dokonaniu rezerwacji 

Czytelnik wskazuje miejsce odbioru książki (odbiór w Bibliotece lub w książkomacie 

na stacji PKP). O możliwości odbioru zamówionych zbiorów Czytelnik zostanie 

powiadomiony SMS-em lub telefonicznie). 

b. telefonicznie pod numerem 221202900 (Biblioteka przy ul. 3 Maja 57) oraz 221005870 

(Filia nr 2 -Pawilon Kultury ul  Westfala 3 – dyżurujący bibliotekarz przygotowuje 

zamówienie, które jest do odbioru we wskazanej Bibliotece na stanowisku obsługi 

Czytelnika. 

c. bezpośrednio można wypożyczać w Bibliotece przy stanowisku bibliotekarza  oraz 

Mediatece przy ul. 3 Maja 57 w punkcie samoobsługowym Selfcheck. 

§5 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki 

1. W Bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu zbiorów 

wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „drogę czystą”  

dla zbiorów wypożyczanych z biblioteki. 

2. Zaleca się zwrot zbiorów bezpośrednio do wrzutni, książkomatu lub bibliotekarzowi na 

stanowisku zwrotu książek, który odpisuje zbiory i wkłada do odpowiednio oznaczonych 

worków na kwarantannę.  

3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 3 dni do worków, oznaczone datą zwrotu, 

odizolowane od innych egzemplarzy.  

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

§6 



Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki. 

1. W ramach otwarcia Biblioteki czynna jest Biblioteka główna przy ul. 3 Maja 57 

(Mediateka) wg poniższych godzin: 

Dni otwarcia Godziny otwarcia Przerwy na pełną 

dezynfekcję w tym przerwy 

zmianowe 

Poniedziałek, wtorek, środa 12.00-20.00 14.00- 14.15 

16.00 -16.15 

18.00- 18.15 

czwartek, piątek 12.00-17.00 14.30-14.45 

sobota 10.00-14.00 12.00-12.15 

oraz filia nr 2 (Pawilon Kultury) w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Westfala 3 

Dni otwarcia Godziny otwarcia Przerwy na pełną 

dezynfekcję. 

Poniedziałek, wtorek, środa 11.00-19.00 14.00 -14.15 

16.00-16.15 

czwartek, piątek 12.00-17.00 14.30-14.45 

2. Do odwołania zamknięte pozostają: fila nr 1 w Kadach oraz filia nr 3 w Izdebnie 

Kościelnym.  

3. Korzystanie z czytelni, praca na miejscu jest możliwa wyłącznie dla użytkowników, 

którzy chcą skorzystać z księgozbioru podręcznego lub regionalnego po wcześniejszym 

ustaleniu tego faktu z bibliotekarzem. Okres przebywania jednorazowo w czytelni 

ogranicza się do 2 godz. dziennie przy czym po każdej godzinie pomieszczenie należy 

dokładnie przewietrzyć i zdezynfekować.  

4. Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 15 minut przed jej zamknięciem.  

5. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi 

zdezynfekować ręce przed wejściem do Biblioteki, mieć założoną  maskę i 

jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją 

wizualną i wytycznymi GIS. 

§3 

Obowiązki zachowania bezpieczeństwa przez pracowników Biblioteki w trakcie 

pandemii koronawirusa SARS-CoV-19 

 

1. Pracownicy powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych 

przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo 

Zdrowia w szczególności zachować odpowiednią odległość, odzież ochronną, dezynfekcję. 

2. Wdraża się bezdotykowe mierzenie temperatury u pracowników rozpoczynających pracę. 

W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 38 stopni C), dana osoba 

nie może zostać wpuszczona na teren biblioteki. W takim przypadku nakazuje się 

stosowanie do zaleceń GIS 

3. Pracownicy pracują w bibliotece wg ustalonych harmonogramów, zakresu obowiązków, 

bieżących potrzeb i zadań. W celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym 

momencie ustala się system zmianowy, rotacyjny, pracy zdalnej zgodnie z 

obowiązującymi w Bibliotece procedurami. 

4. Pracownicy pracujący wg harmonogramu na stanowiskach udostępnia zbiorów (obsługi 

czytelników) muszą bezwzględnie mieć założoną maseczkę lub przyłubicę i rękawiczki, 

które należy zmieniać kilkukrotnie w czasie dyżuru i po przejściu do strefy biura, aneksu 

kuchennego i części sanitarnej. 



5. Pracownicy pracujący w biurze powinni przebywać pojedynczo w pokojach (bez 

konieczności zakładania masek). Poza biurem powinni używać masek i rękawiczek oraz 

zachować 2 metrowy odstęp od innych osób. 

6. Bezwzględne jest noszenie masek i rękawiczek ochronnych przez personel biblioteki 

stykający się z użytkownikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi. 

7. Pracownicy powinni często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie. Starać się nie dotykać 

dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

8. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak 

słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.  

9. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 

użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

10. W Bibliotece wydziela się miejsce jako przebieralnia dla pracowników do zmiany odzieży 

i dezynfekcji po zakończonym dyżurze. Pomieszczenie to musi być każdorazowo 

dezynfekowane. 

11. Zalecane jest unikanie kontaktów z dostawcami, zamówione materiały należy odkładać do 

3 dniowej kwarantanny. Do komunikacji o ile jest to możliwe należy używać takich metod 

takich jak: mail, telefon komórkowy, Skype lub inne komunikatory.  

12. Ograniczane są do niezbędnego minimum spotkania i narady, które powinny być 

przeprowadzane przy otwartych oknach (a jeżeli to niemożliwe z włączonym systemem 

wentylacji), z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5-2 m). 

13. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka 

możliwość. 

§4 

Obowiązki i odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa przez pomioty (osoby, 

instytucje, firmy) którym biblioteka udostępnia (wynajmuje) pomieszczenia. 

 

1. Podmioty którym Biblioteka udostępnia sale/pomieszczenia są odpowiedzialne za 

zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi wytycznymi zamieszczonymi na 

stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS.  

2. Odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników od momentu udostępnienia 

sali/pomieszczenia do momentu zdania lokalu zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

umowie lub innym dokumencie zawartym na okoliczność wynajmu. Wyjaśniają 

uczestnikom zasady bezpieczeństwa jakie obecnie obowiązują w placówce i ustalają 

zasady zachowania podczas zajęć.  

3. Uczestnicy wchodzą do budynku w maseczce. Jeśli charakter zajęć wyklucza jej 

używanie, to uczestnik zdejmuje ją, jednak na instruktorze spoczywa obowiązek 

wydzielenia bezpiecznego dystansu 2 m między uczestnikami. Na odpowiedzialność 

rodzica dziecko może nosić maseczkę  

4. W przypadku wykorzystywania przez wynajmującego rekwizytów i przyborów, należy 

przydzielać je uczestnikom do indywidualnego korzystania, a po zakończonych zajęciach 

dezynfekować.  

5. Uczestnicy zajęć, które wymagają zmiany stroju i obuwia korzystają z własnych 

worków/toreb do przechowywania ubrań. 

6. Zaleca się prowadzić zajęcia przy otwartych oknach. Jeżeli nie jest to możliwe 

Wynajmujący wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę (i 

po każdej grupie. 

7. Jeżeli instruktor zajęć lub pracownik Biblioteki podczas prowadzenia zajęć zauważy 

niepokojące zmiany może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi zajęć i w 



przypadku wskazania wartości powyżej 37,2 st. C przerwać zajęcia i skierować uczestnika 

do izolatorium, jednocześnie zawiadamiając opiekunów dziecka i dyrektora Biblioteki. 

Zleca się postępować zgodnie z zaleceniami GIS.  

 

§5 

Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na rodzicach przyprowadzających dziecko 

na zajęcia  

1. Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek 
chorobę. 

2. W przypadku młodszych uczestników, przyprowadzają i odbierają dziecko osobiście lub 
osoba przez nich pisemnie upoważniona. 

3. Rodzice mogą wchodzić do placówki z dziećmi poniżej 6 r. życia wyłącznie do przestrzeni 

wspólnej lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem w 

odstępie 1.5-2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust, nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu i w czasie pobytu w 
placówce w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W wypadku podwyższonej 
temperatury uczestnik nie zostaje przyjęty do placówki na zajęcia. 

5. Nie posyłają uczestnika na zajęcia jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 
izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami w domu oraz stosuje się do zaleceń służb 
sanitarnych i lekarza. 

6. Nie pozwalają uczestnikowi zajęć na zabieranie do placówki żadnych przedmiotów, za 
wyjątkiem materiałów plastycznych niezbędnych do zajęć. 

§6 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie obecności wirusa u pracowników 

1. Pracownicy /obsługa Biblioteki są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, 

a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a 

także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

poinformować dyrektora o tym fakcie który powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy i 

odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, 

pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym 

jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Dyrektor lub osoba przez niego 

wyznaczona powinna wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz 

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

5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 



§7 

Postanowienia końcowe 
1. Dyrektor Biblioteki jest odpowiedzialny za wdrożenie i nadzór nad zachowaniem 

wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu ze wskazaną wg siedziby stacją 
sanitarno-epidemiologiczną. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia 
choroby u uczestnika zajęć, współpracownika i pracownika. 

2. Dyrektor wskazuje osobę odpowiedzialną po stronie Biblioteki jako koordynatora 
wydarzenia (warsztatu, spotkania, zajęć) na którym spoczywa obowiązek przestrzegania 
i egzekwowania procedur związanych z wirusem SARS-CoV-19 w tym regulaminu 
wydarzenia. 

3. W zawartej umowie z podmiotem /osobą wynajmującą pomieszczenie w Bibliotece jest 
informacja o postanowieniach niniejszej procedury oraz konieczności stosowania się do 
wytycznych GIS, MZ. 

4. Podmioty współpracujące z Biblioteką oraz użytkownicy  nie stosujący się do 
wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w 
trakcie epidemii wirusem SARS-CoV-19 mogą być czasowo lub na stałe pozbawione 
możliwości współpracy z Biblioteką czy prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. 

5. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora 
Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

6. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej 
www.biblioteka.grodzisk.pl  

 

 


