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Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Bacău – Bibliotecă 

 

Plan de desfășurare a activității în biblioteca școlară 

 în condițiile impuse de pandemie  

 

Având în vedere pandemia de Covid-19 și starea de alertă în care ne aflăm, biblioteca 

școlară vine în sprijinul elevilor și cadrelor didactice cu o serie de precizări și măsuri: 

 

1. În biblioteca școlii se pot desfășura activități de împrumut, restituire, informații 

bibliografice și activități extracurriculare respectând normele impuse de pandemie. 

Argumente Pro: pauzele sunt decalate și elevii pot veni în pauză la bibliotecă, iar scenariul 

galben implică prezența a jumătate din elevi la școală. 

2. Măsuri de prevenție și limitare a răspândirii infecției cu SARS-COV-2: 

- accesul utilizatorilor va fi permis numai în condițiile purtării măștii (medicală/nonmedicală) 

pe toată durata vizitei în bibliotecă; 

- utilizatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezifectant avizat pe bază de alcool, pus la 

dispoziție la intrarea în bibliotecă și vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte; 

- limitarea accesului utilizatorilor astfel: în incinta bibliotecii școlare utilizatorii au 

obligativitatea păstrării unei distanțe de min. 1,5m între ei sau 4m2 pentru fiecare utilizator; 

- se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă 

simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alerată); 

- dezinfecția regulată a suprafețelor; 

- aerisirea periodică a încăperilor; 

- colecțiile de împrumut care nu au fost manipulate în perioada restricțiilor nu prezintă risc de 

infectare; 

- volumele pe care utilizatorii doresc să le împrumute vor putea fi rezervate online, prin 

intermediul unei adrese de email, classroom, mesenger. Ulterior vor primi răspuns cu ziua și 

ora la care sunt programați la bibliotecă pentru ridicarea volumelor, pentru eliminarea 

formării de aglomerări de cititori, în condițiile desfășurării activității instructiv-educative 

după scenariul verde. 

- restituirea documentelor împrumutate se va face cu respectarea următoarelor reguli: 

• carantinarea obligatorie timp de min. 3 zile a documentelor de hârtie și carton; 

• carantinarea obligatorie timp de min. 10 zile a documentelor din plastic sau cu 

dezinfectarea cu produse biocide avizate cu respectarea timpului de uscare, urmată de 

3 zile de carantinare înainte de a fi reintroduse în circulație pentru documentele de 

hârtie cu coperți laminate (ex monografii și periodice); 

• dezinfecția mobilierului de carantină a colecțiilor cel puțin o dată pe zi; 

• cărțile supuse carantinării vor utiliza spații dedicate, pe cât posibil separate de 

încăperea deschisă publicului; 

• fiecare lot carantinat va fi marcat cu data de intrare și ieșire din carantină. 

 

Materialele folosite în bibliotecă: 

• pulverizator cu dezinfectant pentru cărți restituite și suprafețe; 

• șervețele de unică folosință pentru curățat; 

• măști; 

• mănuși de unică folosință pentru cărțile restituite; 
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• dezinfectant și suport pentru pixuri; 

• covor la intrare cu dezinfectant. 

 

Reguli de respectat în bibliotecă: 

• accesul în biblioteca școlii se va desfășura astfel: 

• individual 

• cu mască de protecție 

• cu mâinile dezinfectate, se folosește dezinfectant la intrarea în bibliotecă 

• respectând marcajele pe holuri 

• păstrând distanța socială 

• activitățile de lectură se vor desfășura în sala de curs conform programei școlare, de 

comun acord cu cadrul didactic. 

• accesul la raft pentru utilizatori este interzis, aceștia se vor adresa bibliotecarului. 

 

Propuneri activități pentru scenariul reoșu/mediul online: 

• Expoziții tematice 

• Recenzii 

• Prezentări ppt pe diferite teme 

• Promovarea bibliotecii pe rețelele de socializare 

• Realizarea unei clase virtuale care să înlesnească elevilor accesul la informație 

• Realizarea de booktrailer-uri 

 

Activități de promovare:  

• Resurse educaționale online 

• Biblioteca digitală a lumii 

• Edituri cu cărți online 

 

Cadru legislativ: 

- Legea Educației Naționale nr.1/2011. 

- Ordinul nr.2855/830/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-CoV- și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de 

siguranță sanitară în domeniul culturii. 

- Comunicat de presă, recomandări biblioteci Ministerul Educației: 

https://insp.gov.ro/dj/comunicate/Recomandari%20biblioteci.pdf. 

 

Notă: planul va fi adoptat în funcție de scenariul în care ne vom afla și va include atât 

activitatea în bibliotecă cât și activitatea online. 

 

 

Bibliotecar, 

Dana Pricop 
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