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Biblioteca Madre Cristina

1 - Alterações no funcionamento da Biblioteca Madre Cristina
1.1 - Seguir todas as medidas de prevenção de contagio;
1.2 - Foi criado um status chamado “quarentena” que irá respeitar o período de desinfecção
dos livros, antes de se deslocar até a biblioteca consulte a disponibilidade da obra de seu
interesse;
1.3 - A reabertura da biblioteca será dividida em duas fases;
1.3.1 - Primeira fase:
1.3.1.1 - O atendimento será feito na entrada da biblioteca. Não é necessário o préagendamento para empréstimos ou devoluções, mas é preciso respeitar o distanciamento
social durante a espera no atendimento;
1.3.2 - Segunda fase;
1.3.2.1 - O Atendimento será feito na parte interna da biblioteca;
1.3.2.2 - O acervo será interditado e apenas os funcionários terão autorização para acessa-lo;
1.3.2.3 - Os armários serão temporariamente inutilizados;
1.3.2.4 - A sala de estudo terá nova capacidade de uma pessoa por mesa e os usuários devem
colocar seus pertences em cima da mesma;
1.3.2.5 - A sala de informática também sofrerá alteração na sua capacidade respeitando o
distanciamento social;
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1.3.2.6 - Em cima de todas as mesas terá um borrifador e nas paredes um dispenser de papel
para que o próprio usuário higienize a mesa e cadeira após o uso;
1.4 - Respeitar a orientação dos funcionários sobre lotação dos espaços;
1.5 - Respeitar todas as barreiras físicas instaladas para preservar o distanciamento e a saúde
dos nossos colaboradores e a sua.
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