Procedury organizacji zajęć lub wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu
w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19

1. Każdy uczestnik wydarzeń organizowanych przez PiMBP w Olkuszu zobowiązany jest do
złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurami na czas pandemii
Covid-19 i zobowiązanie do ich przestrzegania oraz przekazanie go pracownikowi
Biblioteki przed rozpoczęciem zajęć. Rodzice/opiekunowie składają oświadczenie w

imieniu osoby niepełnoletniej.
2. W salach edukacyjnych PiMBP w Olkuszu mogą przebywać wyłącznie uczestnicy
odbywających się zajęć lub imprez oraz pracownicy.
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia nie mają wstępu na salę
zajęć i zobowiązani są do zachowania zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy
sobą.
4. W przypadku grup zorganizowanych biorących udział w zajęciach, w salach
edukacyjnych przebywają wyłącznie uczestnicy wydarzenia i opiekunowie.

5. Uczestnicy zajęć i imprez zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do
obowiązkowej dezynfekcji rąk.
6. Wszystkie osoby wchodzące do budynku PiMBP w Olkuszu mają obowiązek
skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk.
7. Wszystkie osoby przebywające w PiMBP w Olkuszu powinny zachować dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich
rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
8. Podczas przebywania w PiMBP w Olkuszu wszystkie osoby zobowiązane są nosić
maseczki/przyłbice.
9. Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić
z dziećmi wyłącznie do korytarzy z zachowaniem zasady – jeden rodzic z
dzieckiem oraz w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym
należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
10. Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci nie mogą przebywać
w budynku podczas zajęć.
11. Każda sala edukacyjna ma określoną liczbę osób, które jednocześnie mogą brać udział w
zajęciach:





Czytelnia Młodzieżowa – 25 osób
Sala Edukacyjna Mała - 6 osób
Mediateka – 5 osób

12. Przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone
i dezynfekowane.
13. W sali odległości pomiędzy uczestnikami zajęć powinny wynosić min. 1,5 m.

14. Po każdych zajęciach dezynfekuje się powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki,
włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty
stołów.
15. W czasie 30 minutowych przerw sale edukacyjne będą wietrzone, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
16. Ograniczone zostaną zabawy integracyjne, sprzyjające bliskiemu kontaktowi
pomiędzy uczestnikami.
17. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć
kontakty z uczestnikami oraz nauczycielami.
18. Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą do PiMBP w Olkuszu niepotrzebnych
przedmiotów.
19. W zajęciach i spotkaniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
20. Uczestnicy wydarzeń mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez
osoby zdrowe.
21. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno
przyprowadzać uczestnika na zajęcia.
22. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m
odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie
powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika z PiMBP w Olkuszu.
23. Zajęcia odbywać się będą bezkontaktowo.
24. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik Biblioteki ma prawo
wezwać do opuszczenia placówki.
25. Nierespektowanie zasad bezpieczeństwa zostanie zgłoszone do służb
porządkowych (straż miejska, policja). Osoby nierespektujące zasad
bezpieczeństwa nie będą mogły korzystać z zajęć.
26. Na zewnątrz, podczas wydarzeń plenerowych, w wydarzeniu może uczestniczyć
maksymalnie od 20 do 30 osób. Uczestnicy wydarzeń plenerowych nie podlegają
obowiązkowi noszenia maseczki ochronnej w przestrzeni publicznej lub
zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 metry).
27. Procedury obowiązują do odwołania.

