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APRESENTAÇÃO 

 

Considerando que até o momento ainda não é possível formular 

detalhadamente Protocolos de Segurança específicos que atendam plenamente a 

reabertura dos setores e unidades de informação nas instituições públicas e 

privadas, posto que a cada dia novas condutas são anunciadas pelos organismos 

internacionais e nacionais para combater a contaminação do coronavirus nos 

ambientes de circulação de pessoas e, em particular nas bibliotecas e demais 

unidades de informação, deve-se seguir como medidas básicas de higiene, de 

acordo com os Organismos internacionais e nacionais de saúde e de vigilância 

sanitária, a saber: lavar bem as mãos com água e sabão e usar álcool fator 70, 

evitar tocar no rosto (olhos, nariz e boca) e isolar-se em caso de apresentar 

sintomas da COVID19.  

É importante ressaltar que medidas sanitárias higiênicas mais intensivas 

sejam realizadas nas coleções (livros, revistas, processos e demais recursos 

informacionais) que compõem os acervos das Bibliotecas. Para reforçar o auto 

cuidado, sabemos que não é suficiente o uso de EPI’s pela equipe de trabalho ou a 

lavagem cuidadosa das mãos, principalmente ao manusear os livros, processos, 

peças ou outros objetos compartilhados nesses setores, tampouco que tome 

precauções como passar álcool gel para não se expor e correr riscos 

desnecessários. É importante a adoção de medidas sanitárias higiênicas mais 

intensivas, notadamente nos acervos dos setores da Biblioteca e demais Unidades 

de Informação. 

De acordo com alinhamento entre a Coordenação da Biblioteca e a 

Direção Acadêmica da Fateb e Direção Pedagógica do Colégio Dom Bosco, os 

usuários não terão acesso ao interior da Biblioteca.  

A seguir apresentam-se algumas orientações/diretrizes que devem ser 

adotadas como medidas de segurança, a fim de possibilitar um retorno que se 

adapte à realidade vivenciada no momento. 

 

 

  



 
 

 
 

4 
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1. INSTALAÇÕES 
 
Para adequação das instalações, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:  
 

❏ Disponibilizar um espaço físico para o isolamento dos materiais devolvidos pelos 

usuários. O local escolhido deverá ser o mais distante possível das áreas de 
trabalho e de áreas de atendimento ao público;  
 

❏ Demarcar no piso o distanciamento mínimo de 1 (um) metro para atendimento no 

balcão e também entre os usuários numa eventual fila;  
 

❏ Promover a sinalização dos espaços físicos com informações relevantes sobre a 

pandemia, bem como as novas regras de utilização da biblioteca, número máximo 
de pessoas nos ambientes, dentre outras;  
 

❏ Garantir que os ambientes de trabalho mantenham a ventilação necessária para a 

circulação de ar, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias. 

 
 
2. EQUIPES DE TRABALHO 
 

Antes do retorno da equipe, é necessário que todos os colaboradores sejam 
orientados sobre as medidas de segurança a serem adotadas, conscientizando 
sobre os cuidados básicos de higiene, formas de contágio da COVID-19, a correta 
utilização dos EPIs e demais orientações deste manual. Recomenda-se que seja 
feita uma reunião para repassar todas as informações necessárias. 
 

❏ Os colaboradores, que manifestarem sintomas respiratórios, deverão avisar 

imediatamente a coordenação que deverá afastá-los das atividades presenciais. 
 

❏ Colaboradores que tiverem casos de pessoas infectadas morando na mesma 

residência, devem informar a coordenação da biblioteca/RH, e automaticamente 
ficará dispensado de comparecer ao trabalho, até que o familiar se cure da doença.  
 
 

3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS  
 
Deverão ser disponibilizados os seguintes equipamentos de proteção individual:  
 

❏ Álcool em gel 70% e papel toalha para cada colaborador da biblioteca. Também 

disponibilizá-los no balcão de atendimento para utilização de todos os usuários;  
 

❏ Máscaras de proteção facial para uso durante todo o expediente de trabalho. 

Para a chegada e saída do local de trabalho, o colaborador deverá trazer a sua 
máscara de uso pessoal;  
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❏ Luvas e protetores faciais transparentes (face shield) para os colaboradores 

trabalharem diretamente com o acervo físico, e com os usuários. 
 
 

4. PROTEÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO 
 
Para garantir a saúde e a máxima proteção dos colaboradores que integram a 
equipe de trabalho da biblioteca, as orientações abaixo deverão ser seguidas. 
 
4.1. Higiene Pessoal e Demais Recomendações 
 

❏ Utilizar os EPIs indicados no item 3 durante todo o tempo de expediente no 

trabalho; 
 

❏ Ao chegar e sair da biblioteca, os colaboradores deverão estar utilizando a sua 

máscara de uso pessoal;  
 

❏ Higienizar as mãos sempre que chegar ao trabalho, antes e depois de manipular 

alimentos, depois que utilizar o banheiro e sempre que julgar necessário; 
 

❏ Higienizar, sempre que possível, materiais de uso frequente, como o celulares, 

telefones, óculos, fones de ouvidos, dentre outros; 
 

❏ Manter um distanciamento mínimo de 2 (dois) metros dos demais frequentadores 

da biblioteca, evitando o contato físico; 
 

 ❏ Evitar tocar em maçanetas, corrimãos, puxadores, estantes, cadeiras, catraca, 

etc. Quando for necessário, higienizar as mãos em seguida; 
 

❏ Não compartilhar objetos de uso pessoal e profissional, como canetas, 

grampeadores, borrachas, copos, fones de ouvido, etc; 
 

❏ Manter a etiqueta respiratória: sempre que tossir ou espirrar, cobrir a boca ou 

nariz com um lenço de papel ou com o antebraço, lembrando de não utilizar as mãos 
que são foco de contaminação. 
 
 

5. PROTEÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DE CIRCULAÇÃO DO 
ACERVO  
 
Dentre todas as atividades realizadas pela Biblioteca, aquelas ligadas à circulação 
do acervo são as mais propensas a disseminar o vírus da COVID-19, devido ao 
contato constante com uma grande quantidade de materiais. Desta forma, decidiu-se 
que os usuários não terão acesso ao interior da Biblioteca. 
Abaixo, algumas recomendações específicas para cada atividade de circulação de 
acervo. As orientações previstas neste item deverão ser amplamente divulgadas 
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através dos meios de comunicação oficiais da biblioteca e em cartazes afixados em 
locais de fácil visualização pelos usuários. 
 
 
5.1. Atendimento aos Usuários  
 
O atendimento presencial aos usuários será permitido, seguindo as recomendações 
a seguir: 
 

❏ O atendimento será realizado somente para os alunos Fateb; 

 

❏ Os usuários devem estar utilizando a máscara facial; 

 

❏ Ao proceder o atendimento presencial aos usuários, os colaboradores deverão 

estar utilizando todos os EPIs indicados no item 3; 
 

❏ O usuário não entrará nas dependências da Biblioteca. Ele será atendido, em 

terminal a ser instalado, na porta de entrada da Unidade; 
 

❏ Os empréstimos serão realizados somente com solicitação antecipada por 

telefone ou e-mail; 
 

❏ Na devolução, o atendente não tocará no livro. Será feita a leitura do código de 

barras, com o material ainda na mão do aluno, e este colocará o material em uma 
caixa, que estará ao lado do balcão; 
 

❏ As renovações serão, prioritariamente, realizadas online, por meio de envio de e-

mail; 
 

❏ O material devolvido será encaminhado para a sala de isolamento, onde ficará 

em quarentena por 72 horas, sendo em seguida higienizado e recolocado na 
prateleira; 
 

❏ Recomenda-se que os colaboradores utilizem luvas ao manusear os materiais 

devolvidos, devendo ser trocadas sempre que possível. Além disso, higienizem as 
mãos sempre que terminarem de manusear os materiais. 
 

❏ Os usuários deverão aguardar o atendimento na fila, mantendo o distanciamento 

mínimo de 2 (dois) metros entre eles (sinalizar o piso com fita para controlar a 
distância); 
 
 

6. PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ACERVO 
 
6.1. Limpeza 
 
Os protocolos de limpeza deverão seguir todas as recomendações da ANVISA. A 
seguir, algumas recomendações a serem destacadas: 



 
 

 
 

8 

 

❏ A limpeza e a higienização da biblioteca deverá ocorrer todos os dias; 

 

❏ Repetir a limpeza, sempre que possível, de telefones, carrinhos de circulação, 

maçanetas, interruptores de luz, bancadas, mouses, teclados e demais objetos onde 
há o manuseio constante por diversas pessoas;  
 

❏ É proibida a utilização de quaisquer produtos, como desinfetantes, cloros ou 

álcool para higienizar o acervo bibliográfico. Recomenda-se que as obras que 
possam ter tido contato com o vírus sejam mantidas na sala de isolamento (ver item 
6.2);  
 
 
6.2. Sala de Isolamento 
 
A sala de isolamento é o espaço onde ficarão acondicionados os materiais 
devolvidos pelos usuários. O local escolhido para este fim foi a sala onde 
anteriormente funcionava a Biblioteca Infantil, por estar o mais distante possível das 
áreas de trabalho e de áreas de atendimento ao público. A seguir, algumas 
recomendações importantes a serem atendidas: 
 

❏ Ao encaminhar o material recebido para o espaço, os colaboradores 

encarregados da função deverão se proteger com os EPIs recomendados no item 3;  
 

❏ Os materiais recebidos deverão permanecer no espaço por um período de 72 

(setenta e duas) horas;  
 

❏ Recomenda-se identificar os itens devolvidos com a data de início da quarentena 

na estante;  
 

❏ Serão utilizadas caixas organizadoras para serem usadas exclusivamente para 

deslocamento dos materiais devolvidos até a sala de isolamento. As caixas deverão 
ser higienizadas, sempre que utilizadas;  
 
 

7. ATIVIDADES ONLINE 
 

A pandemia do novo coronavírus tem promovido inúmeras transformações na 
sociedade. Uma delas é o fortalecimento dos serviços prestados por meios 
eletrônicos, devido à necessidade do isolamento social e de se evitar, ao máximo, o 
contato com outras pessoas. Neste sentido, é necessário priorizar, sempre que 
possível, as atividades que possam ser exercidas de maneira remota. Desta forma, 
abaixo seguem algumas recomendações a serem adotadas, a fim de fortalecer estas 
atividades:  
 

❏ Ampliar os serviços de atendimento remoto, intensificando a sua divulgação nos 

canais de comunicação da biblioteca;  
 

❏ Promover e incentivar o uso da Biblioteca Virtual;  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O processo de reabertura da Biblioteca será complexo e demandará esforços de 
toda a equipe para que as medidas necessárias para evitar o contágio da COVID-19 
sejam implementadas com sucesso. Espera-se que as medidas sugeridas por este 
Protocolo de Segurança atendam os interesses de toda à comunidade acadêmica, a 
fim de que possamos manter alguns serviços básicos durante este momento de 
crise, reafirmando o nosso compromisso com o apoio à pesquisa, o ensino e à 
extensão. Os casos omissos neste guia deverão ser resolvidos pelo coordenador 
geral da biblioteca. 
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