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PROTOCOL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MUSEROS FASE 2:
BIBLIOTEQUES AMB PRÉSTECS I LECTURA
AMB LIMITACIÓ D’AFORAMENT

L'Ordre SND/414/2020, de 16 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 2 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, regula, en el seu article 24, els serveis bibliotecaris que poden
incorporar les biblioteques situades en els diversos territoris en fase 2 de
desconfinament, sempre prioritzant la protecció de la salut i la seguretat tant
per al personal de les biblioteques com per als usuaris dels serveis.
En la fase 2, amb els espais adaptats, es limitarà l’accés lliure a la col·lecció i
es controlarà l’aforament de la biblioteca per evitar aglomeracions
L’aforament de la biblioteca en la fase 2 serà de 24 persones en total, 12 en la
sala d’estudi i 12 en la sala de préstec (document adjunt d’aforament de les
sales i situació de les persones usuàries).
Es mantindran totes les mesures d’higiene i de prevenció de riscos que s'han
indicat en la fase 1.

Quan una persona usuària deixe el seu lloc de lectura, el lloc serà netejat i
desinfectat.

L'organització i realització d'activitats col·lectives es regirà, en tot cas, pels
paràmetres d'aforament i volum d'assistents contemplats per la normativa
general per a les diferents fases del desconfinament.
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Les persones usuàries poden entrar a les sales del centre, tant la d’estudi com
la de préstec, que estaran habilitades per al seu ús, i en poden fer ús restringit
dels llocs de lectura i d’ordinador, solament es podrà utilitzar un ordinador de la
sala, caldrà que la persona usuària espere que estiguen buits els ordinadors
per utilitzar-se d’un en un. Els ordinadors seran netejats després de cada ús.

Se senyalitzaran els espais que no estiguen habilitats per al seu ús.
Es recomanarà que utilitzen gel hidroalcohòlic abans i després d’utilitzar els
llocs de lectura i d’ordinador.
Per l’accés a la biblioteca s’haurà de respectar la senyalització (exterior i
interior), portar mascaretes i desinfectar-se les mans.
S’ha de controlar l’aforament perquè no passe el límits prescrits entre persones
que entren i metres quadrats i mantindre rangs de permanència màxima i
itineraris segurs.
El xiquets i xiquetes hauran d’anar acompanyats d’un adult.
Als lavabos s’ha d’organitzar i senyalitzar els espais per garantir la distància
entre persones; per tant l’accés als lavabos serà d’un en un.
Es limitarà al públic en general (adult, infantil i juvenil) l’accés lliure a la
col·lecció. Serà el personal bibliotecari qui facilitarà el material. Hi haurà
especial control d’accés a la col·lecció infantil.
No s’oferirà el servei de consulta de premsa diària.

Es regularà la consulta de la col·lecció en sala a través de:
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○ La petició prèvia dels llibres.
○ La reserva d’espai de consulta.
○ La posada en quarantena dels llibres després de la consulta.
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