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PROTOCOL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MUSEROS DE LA FASE 1

I. INTRODUCCIÓ

Una vegada superada la fase 0, cal començar amb el protocol corresponent a la
resta de fases, i en concret a la fase 1, per tal de condicionar i planificar la
biblioteca per a l’obertura al públic.
D’altra banda, a més de les mesures pel que fa a l’espai, desinfecció i mesures de
seguretat del personal que l’Ajuntament de Museros ha adoptat per a tots els
espais públics de la corporació, es tindran en compte les següents,
específicament per a la biblioteca:
 Es fixaran els horaris i les sales que s’obriran al públic.
 L’atenció a les persones usuàries serà per correu electrònic o per telèfon i es
realitzaran processos tècnics interns.
 Canvi o retirada de mobiliari, si fóra necessari.

II. INFORMACIÓ, HORARIS I PUBLICITAT DEL SERVEI DE DEVOLUCIÓ I
PRÉSTEC
El servei de devolució i préstec de llibres en la biblioteca municipal s’anunciarà
al web municipal i en les xarxes socials, i per cartelleria.
S’informarà sobre els horaris establerts i la devolució s’haurà de fer en
contactar telefònicament o per correu electrònic a la biblioteca, per tal que la
persona que estiga a càrrec de la biblioteca puga tindre preparat el llibre de
préstec i la persona usuària estiga el mínim de temps possible a la biblioteca.
L’horari per a la devolució i préstec de llibres a la biblioteca serà dilluns i
dimecres, de 09.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h, i divendres, de 16.00 h a
20.00 h, la resta de l’horari la biblioteca estarà tancada al públic.
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III. RECOMANACIONS DE LA FASE 1
En la fase 1, es restringirà l’accés als espais i als llibres de les diferents
prestatgeries.
Per l’accés a la biblioteca s’haurà de respectar la senyalització (exterior i
interior), portar guants i desinfectar-se les mans.
La sala d’estudi estarà tancada al públic, únicament es tindrà accés a la sala de
devolució i préstec.
No es permetrà l’accés als lavabos.
L’únic servei presencial que es contemplarà serà el de préstec i devolució.

Es mantindran totes les mesures de prevenció de riscos que s'han indicat en els
punts anteriors, i les indicades per l’Ajuntament per a la resta d’edificis públics
municipals.

S'observaran rigorosament les exigències pel que fa a la distància social, 2
metres.
Pel que fa a l’espera de les persones usuàries, es realitzarà a les zones exteriors
de la biblioteca, al carrer, on esperaran fins que la regulació de l'aforament
permeta l'accés al centre. Una vegada l’aforament de la biblioteca ho permeta, les
persones usuàries accediran a pujar a la sala de devolucions i préstecs.
L’accés es realitzarà amb l’ascensor, que serà utilitzat per aquelles persones que
el necessiten per alguna situació determinada, i sempre per una sola persona, i
per l’escala, que es troba al parc de les Escoles Velles, i l’ús de la qual és
recomanable.
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El màxim de persones usuàries serà de dues persones al mateix temps en la
sala de devolucions i préstecs, les quals hauran de respectar l’espai mínim de
seguretat de 2 metres. La resta haurà d’esperar fora de la biblioteca, a
l’exterior, i solament tindrà accés quan hi haja menys de dues persones
usuàries al mateix temps.

Es disposaran dispensadors de gel desinfectant en la sala de la biblioteca per a
la seua utilització per les persones usuàries.

S'establiran rangs de permanència màxima, 15 minuts, és a dir, el temps
exclusiu per a la devolució o préstec del llibre.
S’evitarà que les cadires o mobiliari de la sala

de devolució o préstec

s’utilitzen, per aquest motiu es retiraran les cadires i es col·locaran en la sala
d’estudi per garantir la seguretat.

Recomanacions per a fer les devolucions

Els llibres que es tornen seguiran un control rigorós pel que fa a la seua
quarantena. Aquest període de quarantena dels materials tornats s’haurà de
mantindre fins que les autoritats corresponents indiquen que ja no existeix perill
per a la població.
La devolució s’haurà de produir amb el mínim contacte entre el personal i les
persones usuàries a través de mampares.
La quarantena, d’acord amb les pautes de la establides per al conjunt de
biblioteques s’assegurarà la màxima protecció, i en no haver cap constància
que la persona que ha tingut els llibres a casa haja passat o no la malaltia, tots
els materials hauran de ser considerats com que han pogut estat en contacte
amb la Covid-19 per la qual cosa tots hauran de passar el procés de
quarantena, de 14 dies.
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Els llibres tornats hauran de seran introduïts en bosses etiquetades amb la data
de començament i d’acabament de la quarantena. Les bosses amb els llibres
que han sigut tornats no s’obriran fins passats 14 dies, moment el qual els
tornaran al seu lloc en la prestatgeria corresponent junt a la resta de llibres i es
podran tornar a prestar sense cap risc.
El lloc que s’habilitarà per a la quarantena serà l’espai de comunicació que
existeix entre la sala de préstecs i la sala d’estudi, a la part de darrere de
l’ascensor, junt a la terrassa, on es troba el magatzem, per ser un espai no
transitable.

Recomanacions per a realitzar el préstec

El servei de préstec es donarà tot complint les mesures de protecció del
personal bibliotecari i amb les mesures de seguretat per a la persona usuària i
el préstec de llibres.

Es promocionarà la sol·licitud prèvia de préstecs per correu electrònic i telèfon
de manera que el material estiga preparat i, així, les persones usuàries no
hauran d’esperar.
S’ampliarà el termini de devolució en 15 dies en les devolucions que s’hagen
de realitzar durant aquesta primera fase, és a dir, a partir del 18 de maig fins a
una segona fase.
Es restringirà l’accés lliure de l’usuari a les prestatgeries de llibres. Serà el
personal bibliotecari qui facilitarà el llibre.

Agència de Lectura de l’Ajuntament de Museros
Museros, 18 de maig de 2020
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