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§ 1 

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE 

1. Słuchacze/nauczyciele/pracownicy szkoły mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie  

z godzinami zamieszczonymi obok drzwi biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły. 

2. Słuchacz/nauczyciel/pracownik szkoły przed wejściem do biblioteki powinien umyć  

lub zdezynfekować dłonie. 

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych 

użytkowników oraz bibliotekarza.  

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać  

w bibliotece w jednym czasie, tj.2 osób. 

§ 2 

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK 

1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Książki 

podaje bibliotekarz.  

2. Wypożyczane książki mogą być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie. 

3. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany 

sposób: 

- zadzwonić do biblioteki :  telefon: 13 446 82 49 wew.27 

- napisać poprzez dziennik elektroniczny 

- napisać na Messengerze „Medyk w Jaśle – szkoła w pałacu” 

 - osobiście, każdego dnia w godzinach pracy biblioteki 

3. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki w wyznaczonym 

przez bibliotekarza dniu. 

4. W czytelni może jednocześnie przebywać 3 osoby. 

5. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają 

odizolowane na minimum 3 dni. 

§ 3 

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK 

1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się 

w wyznaczonym miejscu w bibliotece. 

2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i semestr . 

3. Zwracane egzemplarze są poddane 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają 

wyłączone z wypożyczania. 

https://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&channel=nts&q=medyczno+-+spo%C5%82eczne+centrum+kszta%C5%82cenia+zawodowego+i+ustawicznego+w+ja%C5%9Ble+telefon&ludocid=2845466991480827270&sa=X&ved=2ahUKEwipm8bA7snrAhVFDuwKHcCmDLEQ6BMwEXoECA4QAg&biw=1024&bih=639


§ 4 

ZASADY POSTĘPOWANIA BIBLIOTEKARZA 

1. Bibliotekarz ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki. 

2. Bibliotekarz odbierając zwroty książek i wydając wypożyczane/zamówione egzemplarze 

powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez 

użytkowników. 

2. Bibliotekarz powinni zadbać o bezpieczne  miejsce kwarantanny dla książek/czasopism 

i przechowywać je w tym miejscu 3 dni od dokonania zwrotu. 

 


