
Čakovec, 11. rujna 2020.      

PROTOKOL ZA RAD ŠKOLSKE KNJIŽNICE TEHNIČKE ŠKOLE 
ČAKOVEC U UVJETIMA BOLESTI COVID-19

Rad knjižnice Tehničke škole Čakovec odvija se u skladu s mjerama suzbijanja epidemije 
bolesti COVID-19, stoga su usluge školske knjižnice svim korisnicima ograničeno dostupne.
Korisnici su dužni pridržavati se svih objavljenih aktualnih mjera. 

1. Radno vrijeme za korisnike školske knjižnice istaknuto je na ulaznim vratima 
knjižnice.

2. Broj korisnika koji istodobno mogu boraviti u knjižnici je ograničen. Istodobno u 
školskoj knjižnici mogu boraviti dva korisnika uz knjižničara. 

3. Rad s korisnicima u školskoj knjižnici ne odvija se u vrijeme održavanja nastave u 
prostorima školske knjižnice (knjižnica i čitaonica).

4. Prilikom ulaska u školsku knjižnicu korisnici moraju nositi zaštitnu masku na ispravan 
način (maska mora prekrivati nos i usta) cijelo vrijeme boravka u prostoru knjižnice.

5. Prilikom ulaska u školsku knjižnicu korisnici moraju dezinficirati ruke.
6. Potrebno je održavati razmak između korisnika, i korisnika i knjižničara od najmanje 

dva metra.
7. Korisnici školske knjižnice ne mogu samostalno pretraživati knjižnu građu u 

prostorima knjižnice. Knjižničar izdaje knjižnu građu. Korisnike se upućuje na 
provjeru dostupne građe na mrežnoj poveznici http://bit.do/katalogTSC

8. Vraćena knjižna građa odlaže se u plastičnu košaricu za povrat knjiga i sprema u 
izdvojeni prostor za karantenu u trajanju od 24 sata nakon čega se vraća na police.

9. Korisnici su dužni čuvati posuđenu knjižnu građu. Posuđena knjižna građa ne smije se 
prosljeđivati drugim korisnicima u ili izvan škole.

10. Prostor čitaonice do daljnjega se ne može koristiti.
11. U školskoj knjižnici i čitaonici ne konzumira se hrana i piće.
12. U slučaju da se korisnik ne pridržava propisanih mjera i nakon što je 

upozoren, bit će mu onemogućeno služiti se uslugama školske knjižnice, o 
čemu će biti obaviješten razrednik

13. U skladu s epidemiološkom situacijom moguće je uvođenje novih mjera ili 
promjena radnoga vremena Knjižnice za korisnike.

Protokol za rad školske knjižnice Tehničke škole Čakovec u uvjetima bolesti COVID-19 
donesen je u skladu s Protokolom o postupanju tijekom epidemije COVID-19 u Tehničkoj 
školi Čakovec i Smjernicama za rad školskih knjižnica u uvjetima bolesti COVID-19.
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