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PROTOCOL DE LA FASE 3 PER A L’AGÈNCIA DE LECTURA
MUNICIPAL DE MUSEROS

L'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat
d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, regula, en el seu article 22, els serveis bibliotecaris que poden
incorporar les biblioteques situades en els diversos territoris en fase 3 de
desconfinament, sempre que es prioritze la protecció de la salut i la seguretat
tant per al personal de les biblioteques com per a les persones usuàries dels
serveis.
En la fase 3, a més dels serveis de préstec i devolució d’obra i informació
bibliogràfica establerts en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, es tindran en compte
les activitats de consulta en sala amb aforament reduït i mesures extraordinàries de
neteja i desinfecció, com les portades a terme en tots els edificis de l’Ajuntament de
Museros, en l’Ordre SND/4142020, de 16 de maig, la realització d’activitats culturals
en biblioteques i d’estudi amb un aforament reduït al 50 % i amb la distància de
seguretat interpersonal corresponent.
D’acord amb tot el que s’ha indicat anteriorment, i amb el que ha dictat la
Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària, els serveis i actuacions que es
portaran a terme en l’agència de lectura de l’Ajuntament de Museros seran els
següents:
 Informació bibliogràfica.
 Préstec i devolució de llibres, es recomana la petició o reserva anticipada dels
llibres per correu electrònic o telefònicament.
 El personal de la biblioteca serà l’encarregat de recollir i entregar els materials
prestats.
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 Les obres tornades mantindran una quarantena catorze dies.
 Es permetrà l’estudi en sala amb un aforament de 50 %, i es tindran en compte
els dos metres de distància de seguretat; per tant, és mante un aforament de
dotze persones en la sala d’estudi. En la sala de préstec, també és manté un
aforament de 50 % i un aforament de dotze persones.


S’utilitzarà un únic ordinador de consulta, les persones usuàries hauran
d’esperar que estiga lliure per accedir a l’ordinador.



El lloc d’estudi o de lectura serà desinfectat pel personal de l’agència després
que la persona usuària en faça ús, i també l’ordinador de consulta de la sala
de préstec.



En aquesta fase, es permeten les activitats culturals a la biblioteca sempre
que es mantinguen els dos metres de distància interpersonal entre les
persones assistents, i amb un aforament del 50 %.



Els xiquets i les xiquetes hauran d’anar acompanyats d’un adult.



Als lavabos, s’accedirà d’un en un, i aquests estaran organitzats i senyalitzats
per garantir la distància entre persones. Es limitarà l’accés lliure a la col·lecció
al públic en general (adult, infantil i juvenil). Serà el personal bibliotecari qui
facilitarà el material. Hi haurà especial control d’accés a la col·lecció infantil.
Les obres se sol·licitaran al personal de l’agència de lectura.



Els espais que no estiguen habilitats per al seu ús estaran senyalitzats.



Es mantindran totes les mesures d’higiene i de prevenció de riscos que s'han
indicat en les fases anteriors.



Per l’accés a la biblioteca s’haurà de respectar la senyalització (exterior i
interior), portar mascaretes i desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.



No s’oferirà el servei de consulta de premsa diària.

S’ha de controlar l’aforament perquè no passe dels límits prescrits entre
persones que entren i metres quadrats i mantindre rangs de permanència
mínima i itineraris segurs.
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S’utilitzaran les escales preferentment. L’ascensor només podrà ser utilitzat per
una persona al mateix temps.
Agència de lectura de l’Ajuntament de Museros
Museros, 15 de juny de 2020

