14. maj 2020

Delovanje šolske knjižnice v času epidemije covid-19
Poleg splošnih ukrepov, ki jih moramo upoštevati zaposleni in bralci
(https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019), navajamo še nekaj
dodatnih navodil v zvezi z delovanjem knjižnice (izvleček iz navodil NIJZ, 30. 4. 2020
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf):
 V knjižnico vstopajo samo zdrave osebe.
 Pri vhodu v knjižnico in ob izhodu iz nje naj si bralci obvezno razkužijo roke.
 Za vsakega obiskovalca mora biti na voljo površina v velikosti 20 m2.
 Razdalja med osebami naj bo najmanj od 1,5 do 2 metra.
 Naročilo knjig naj bo čim krajše, omeji naj se na le toliko časa, kot je nujno potrebno za izposojo.
 Knjig naj si bralci ne izbirajo sami in se jih ne dotikajo.
 Čim manj naj se dotikajo različnih površin, predmetov, med drugim naj se izogibajo listanju knjig.
Če je to neobhodno potrebno, si pred tem pravilno razkužijo roke.
 Pred izhodom si ponovno razkužijo roke.
 Čitalnica zaenkrat ostane zaprta.
Ravnanje z gradivom v knjižnici:
Loči se nečista pot gradiva (za vrnjeno gradivo) in čista pot gradiva (za gradivo, ki ga izposodimo).
Ravnanje z gradivom doma (!)
Svetujemo, da izposojeno gradivo po prihodu domov odložite na nedostopen predel in ga pričnete
uporabljati glede na material, iz katerega je; to je po preteku vsaj toliko časa*, kot je trenutno znano,
da virus preživi na materialu, iz katerega je gradivo. Plastificirane dele temeljito prebrišite z razkužilom
ali pa pustite gradivo stati še nadaljnje 4 dni (torej skupno 7 dni). Po preteku tega časa lahko gradivo
varno uporabljate.
Če z uporabo gradiva nikakor ne morete počakati, si pred branjem in po njem umijte ali razkužite roke
in po branju gradiva še površino, na kateri je ležalo gradivo. Ne listajte gradiva z oslinjenimi prsti. Ves
čas upoštevajte vsa priporočila za preprečevanje okužbe (z neumitimi rokami se ne dotikamo oči, nosu
in ust; upoštevamo pravilno higieno kašlja in kihanja, umivamo ali razkužujemo roke…).
*Po do sedaj znanih podatkih iz literature na osnovi laboratorijskih raziskav novi koronavirus SARSCoV2 na tiskarskem in tekstilnem papirju preživi 3 ure, na kartonu 24 ur, na gladkih površinah, kot so steklo
in bankovci, 4 dni, gladkih površinah, kot sta jeklo in plastika, pa 7 dni.

Dodatna interna navodila knjižnice Gimnazija Škofja Loka
Knjižnica bo za izposojo in vračanje gradiva odprta ob delavnikih med 8. in 13. uro.
Izposoja: Obiskovalci vstopate vsak posebej in upoštevate higienska navodila (razkuževanje, maske,
razdalja). Gradivo naročite in ga prevzamete pri pultu pri knjižničarki in ga ne iščete sami po policah. Z
izposojenim gradivom ravnate, kot je opisano v navodilih NIJZ (ga odložite oz. prebrišete z razkužilom).
Vračanje: Pred knjižnico je pripravljen označen voziček, kamor odlagate gradivo, ki ga želite vrniti. Na
gradivo lahko prilepite listič s svojim imenom in napišete še število vrnjenih knjig.
V čitalnici se praviloma ne zadržujete.
Za vračanje učbenikov boste prejeli dodatna navodila. Predvidoma boste tudi učbenike vračali
brezstično (odložili jih boste na predpisano mesto).
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