
Pot vstopa uporabnikov je na sliki označena z zeleno puščico.  
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V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence odprta po prilagojenem urniku. Učenci bodo z urnikom 

knjižnice seznanjeni v prvem tednu pouka. Učenci posameznega oddelka bodo imeli določen dan in uro za obisk 

knjižnice. S pravili ravnanja v knjižnici jih bo seznanil razrednik. 

 

PRAVILA  RAVNANJA V KNJIŽNICI OŠ PREVOLE V ČASU UKREPOV COVID-19 
 

UPORABNIKI (UČENCI, STROKOVNI DELAVCI) 

 vstopajo posamezno (V prostoru sta lahko sočasno le 2 uporabnika istega oddelka, med njima pa mora biti razdalja 
najmanj 1,5 m), 

 ob vstopu si razkužijo roke, 
 obvezno nosijo maske, 
 upoštevajo varnostno razdaljo, 
 pogosto umivajo in razkužujejo roke, 
 imajo omejen dostop do knjig.  

 
KNJIŽNIČARKA 

 nosi masko, 
 pogosto umiva in razkužuje roke,  
 med delom pogosto čisti površine (kljuke, držala, ročaji, police, pulti, blagajna, tipke terminala); v popoldanskem 

času čistilka temeljito očisti in razkuži vse površine, 
 stalno in učinkovito zrači prostor, 
 ima čim manj neposrednega stika z uporabnikom. 
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DEJAVNOST 

 knjižničarka uporabniku poišče gradivo, ki si ga želi izposoditi, lahko gradivo izposodi tudi učitelj za cel 
razred  razredne knjižnice. 

 

           RAVNANJE Z GRADIVOM 

 loči se nečista (za vrnjeno gradivo) in čista pot gradiva (za gradivo, ki ga izposodimo), 
 

Ker število knjig ni veliko, jih knjižničarka razdolži po naslovu, nato pa jih uporabnik odloži v zaboj, ki je označen z 

datumom.   

 karantena za gradivo – 3 dni , 
Če uporabniki nujno potrebujejo gradivo, se gradivo očisti in da v uporabo. 
 

 

 

 Tel. št. knjižnice za sporočanje: 07 388 52 94 

                                                                        

 

 

                                                                                                                               Andreja Šilc Mihelič, knjižničarka 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                          Prevole, 24. 8. 2020 
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OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE! 
 

 

 

Vir: Učenka Barbara Škufca je naredila zaščitno masko v okviru predmeta okoljska vzgoja. Masko je nadela na plišasto igračko, da je bolje vidna. 


