Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна

ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
Правилата за работа на библиотеката на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр.
Варна в условията на пандемия са създадени съобразно общите здравни правила за страната
на Министерството на здравеопазването; „Насоки за работа на системата на училищното
образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на covid-19“ на Министерството
на образованието и науката и училищните мерки за намаляване рисковете от предаване на
инфекцията.
Правила за ползване на училищната библиотека с цел ограничаване на рисковете от
разпространение на вируса:
1. ЧИТАТЕЛИ
1.1. В училищната библиотека се допускат едновременно най-много двама до трима
читатели.
1.2. В библиотеката се допускат само читатели с маска (шал) или шлем, покриващи
устата и носа.
1.3. Задължителна дистанция между посетителите в библиотеката 1,5 - 2 м.
1.4. Изборът на книги се осъществява:
-

Чрез предварителна онлайн заявка

-

Чрез консултация с библиотекаря – без да се вадят книгите от местата им и разходка
из библиотеката.

1.5. Книгата се взема (разлиства) с предварително измити и дезинфекцирани ръце.
1.6. Посещението на библиотеката трябва да бъде максимално кратко.
1.7. Читателите не трябва да посещават училищната библиотека, ако имат един от
следните симптоми – настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица,
температура (до 38 C).
1.8. Читателите трябва да спазват настоящите правила и да изпълняват указанията на
библиотекаря.

2. БИБЛИОТЕКАР
2.1. Училищният библиотекар обслужва читателите с шлем или маска и спазва
дистанция от 1,5 м.

2.2. Следи за спазване на настоящите правила от читателите.
2.3. Следи и докладва на директора на училището за проява на грипоподобни симптоми
у читател на библиотеката.
3. БИБЛИОТЕКА
3.1. Дезинфекция от хигиенистите в училището на повърхностите в библиотеката,
съгласно приетите училищни мерки.
3.2. Библиотеката задължително се проветрява след всяко междучасие.
3.3. Поставя се на видно място в библиотеката информационен материал за правилна
хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене
на защитни маски.
4. КНИГИ
4.1. Книгите, които се заемат от училищната библиотека се ползват вкъщи съобразно
общите хигиенни правила – след измиване на ръцете с топла вода и сапун и
дезинфекциране.
4.2. Книги се ползват единствено от читателя, който ги е заел.
4.3. Заетите от библиотеката книги НЕ СЕ ПРЕОТСТЪПВАТ на други лица.
4.4. Върнатите в библиотеката книги остават под карантина 3 дни /72 часа/.
4.5. По време на карантинния период книгите се поставят в кутии или найлонови торби
и се съхраняват в отделно помещение или обособено място.
4.6. По същия начин се третират и новопостъпващите документи чрез покупка или
дарение.
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