REABRIR AS BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA


Data prevista: semana de 11 a 15 de maio de 2020.



Pré-requisitos:
 equipamento

de

proteção

individual

para

os

funcionários:

obrigatoriamente máscaras; disponibilização de luvas (que podem ser
desinfetadas regularmente com álcool ou solução de álcool gel, não
sendo necessário substituí-las após cada utilização); possibilidade de ter
ainda viseiras na zona de atendimento público.
 doseadores de gel na sala de leitura e nos serviços e casas-de-banho de
apoio.
 formação prévia dos/as funcionários/as para o desempenho da sua
missão em condições tão excecionais.
 garantia de higienização regular de instalações sanitárias e de locais de
depósito de lixo.
 garantia de limpeza regular dos balcões e computadores, assim como das
mesas de apoio das/os funcionárias/os da biblioteca.
 avaliação regular da adequação das medidas implantadas.
 deverá ser solicitado aos leitores que informem a Biblioteca caso
desenvolvam sintomas ou se tiverem confirmação de doença por COVID19 nos 14 dias subsequentes à sua visita à Biblioteca.


Condições de acesso:
 prioridade para os membros da comunidade académica da UC (docentes,
funcionários e alunos), identificados por cartão.
 porte obrigatório de máscara.
 horário: conforme cada biblioteca.
 lotação máxima admitida: c. 1/3 da capacidade total.
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Dentro da Biblioteca:
 afetação de não mais do que 1/3 do número total de lugares, com
garantia de distanciamento mínimo de dois metros entre cada dois
utilizadores.
 espaçamento mínimo de 2 metros entre os computadores de utilização
pública.
 espaçamento mínimo de 2 metros entre os utentes que se dirigirem ao
balcão de atendimento (sinalização no solo).
 separador de acrílico (ou cordão de isolamento) entre a/o funcionária/o
e o utente.
 utilização obrigatória de máscara por todos os intervenientes
 higienização dos lugares (cadeira e mesa) logo após a saída do/a leitor/a
e antes da chegada de um/a novo/a utilizador/a.
 interdição de recurso aos livros que estejam em regime de livre acesso,
através de cordões de isolamento; em casos excecionais, devidamente
justificados, a/o funcionária/o de apoio poderá levantar esse livro
(apenas para consulta no local e com encaminhamento para quarentena
logo após a utilização).
 empréstimo domiciliário: o prazo de entrega das obras emprestadas
antes da pandemia já foi alargado para 25 de maio.
 condições da devolução de livros:
o o registo no sistema deverá ser feito pelo utilizador, no balcão de
empréstimo.
o a obra deverá ser devolvida acondicionada em embalagem de
cartão ou papel (tipo envelope).
o encaminhamento, com indicação da data da última utilização
(assim como, se possível, com o nome e contactos do último
utilizador), para um espaço separado pré-definido e bem
ventilado, com vista a uma quarentena de nove dias (de acordo
com as recomendações da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas,
baseadas nas recomendações gerais da Direção Geral da Saúde e
em bibliografia científica de referência).
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 novos empréstimos: cinco dias úteis para todas as categorias de
utilizadores das bibliotecas da UC, com possibilidade de renovação
apenas em determinadas circunstâncias (p. ex: ausência de pedido de
consulta por outros utilizadores).
 novos procedimentos conjuntos a estudar pelas bibliotecas para a gestão
do empréstimo domiciliário no Millennium:
o ativação da modalidade de “reserva” para todas as bibliotecas.
o criação de um novo utilizador para registo das obras em
“quarentena” em cada biblioteca.

Versão: 1
Elaborado a 5 de maio de 2020.
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra
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