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PROTOCOLO DE RETORNO AS AULAS – BIBLIOTECA 

 

 

O protocolo de ação da Biblioteca tem como objetivo, compartilhar as medidas de segurança adotadas 

no sentido de preservação da saúde pública e do bem estar de nossos usuários e funcionários a partir 

da reabertura da Biblioteca Grão Pará, assim como prestaremos todos os serviços e atendimento em 

meio aos novos tempos com a pandemia do Covid19.  

 

• Atendimento delivery;  

• Acesso restrito à Biblioteca somente aos colaboradores;  

• “Área de quarentena” para livros devolvidos (desinfecção específica por colaborador 

treinado);  

• Os ambientes para estudos individuais e coletivos permanecerão fechados;  

• Colaboradores da Biblioteca deverão usar, além da máscara, luvas.  

• Criar orientação para uso de luvas, para que o funcionário as retire, higienize as mãos e 

posteriormente troque quando tiver acesso a maçanetas, quando utilizar banheiro e ao se 

alimentar. Teclados e mouse do setor do funcionário podem ser manipulados de luva, desde 

que não sejam manipulados posteriormente sem luva (e devem passar por limpeza rotineira. 

                

                  ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

• Fechamento do acervo com fita zebrada 

• Delimitação de distância de segurança no balcão de atendimento da Biblioteca 

• Disponibilização de estação de devolução na entrada da Biblioteca 

• Manutenção da porta da Biblioteca sempre aberta, para evitar manipulação da maçaneta 
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     RIGOR NO PROTOCOLO DE LIMPEZA  

 

A equipe de limpeza da Instituição intensificou consideravelmente a frequência e o cuidado 

na higienização, mas, de forma complementar, foram disponibilizados álcool em gel 70% 

para higienização constante de área mais sensíveis, como a área do balcão de atendimento e a 

estação de devolução de material bibliográfico. 

OBS:  Obrigatoriedade do uso de EPIs para a equipe da Biblioteca e obrigatoriedade do uso 

de máscara para os que utilizam o setor. 

 

         FOMENTO DO USO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS  

 

Ainda que estejamos abertos para circulação do acervo físico, temos enfatizado para os 

usuários a riqueza e potencialidade do nosso acervo digital (Minha Biblioteca, Ebsco, 

Uptodate…), fomentando que as pessoas busquem resolver as suas demandas informacionais 

de forma remota, evitando expor a si e a equipe da Biblioteca a riscos desnecessários. 

             Importante informar que a Biblioteca passou a ter os seguintes horários de funcionamento: 

             Das 08h às 12  e das 14h às 18h - segunda à sexta 

             Das 08h às 12  - aos sábados. 

 

 ÁREA DE QUARENTENA 

• Separe uma estante para recebimento do material devolvido. 

•  Receba o livro sempre com luvas. 

• Acomode o material recebido na estante separada para esse fim. 

• Não coloque esse livro no acervo nos próximos 15 dias, como também não o libere para 

empréstimo. 
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• Higienize suas mãos com água, sabão e álcool gel. 

• Após o período de 15 dias, usando Equipamentos de Proteção Individual, higienize capa com 

álcool e papel toalha, descartando o papel toalha em seguida. 

• Higienize novamente suas mãos seguindo protocolo. 

           SERVIÇO DELIVERY 

 

Solicitar o material de seu interesse de forma prévia, por e-mail e somente dirigir-se à Biblioteca após 

confirmação de que as obras estão separadas para retirada. O empréstimo será feito antecipadamente 

e o usuário deve passar no setor apenas para retirar o material. Esta medida visa reduzir ao máximo a 

exposição do servidor da Biblioteca e do usuário,uma vez que diminui consideravelmente o tempo de 

contato entre os dois. Envie um e-mail para biblioteca@facimpa.edu.br agendando a reserva do 

material desejado. Para a reserva será necessário preencher a ficha de solicitação que está abaixo, 

informando: 

• Referência bibliográfica (se não souber ela completa, colocar principalmente autor e título).  

• Nome, matrícula, número de telefone, email. 

• o usuário será avisado por email ou wpp quando o material estiver disponível. 
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MODELO DE SOLICITAÇÃO: 

  

IDENTIFICAÇÃO 

Solicitante: Maria Cristina Silva - matricula: 022288  

Telefone: (38)99999-9999 

E-mail: seunome@email.com.br 

 
 

MATERIAIS 

Livro:  Anatomia Básica 

Autor: Netter, Frank H. 

 

 
 

        PROTOCOLO DE QUARENTENA PARA O MATERIAL EM CIRCULAÇÃO 

 

Todas as devoluções de material bibliográfico são realizadas na entrada da Biblioteca, em um 

carrinho. No final do expediente, a equipe recolhe o material devolvido e efetua a devolução em uma 

mesa destinada somente para esse fim. Os itens serão encaminhados para o setor de "quarentena", 

ficando indisponíveis para empréstimo, e alocados em uma estante, identificados pela data. Toda a 

estação de trabalho é higienizada com álcool 70% após as devoluções. Após o prazo da quarentena, 

as obras são higienizadas com álcool 70% e papel toalha e, finalmente, disponibilizadas novamente 

para circulação. 
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