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MESURES  ESPECÍFIQUES PER AL PERSONAL BIBLIOTECA 

Durant l’atenció als 
usuaris 

 

Manteniu la distància de seguretat de 2 m 
especialment en els taulells de préstec.  

Utilitzeu les mampares en les zones d’atenció als usuaris. 

Els llibres han de ser solꞏlicitats pels usuaris i proporcionats pel 
personal de biblioteca. Només aquests tindreu accés a les 
prestatgeries i dipòsits de llibres. 

Quan entregueu els llibres, deixeu-los damunt el taulell, sense 
entrar en contacte amb l’usuari i respectant la distància. 

En l’atenció directa amb l’usuari, utilitzeu guants i mascareta FFP2 
i també quan manipuleu el fons. 

Eviteu l’ús del carnet UdL per a realitzar els préstecs. 

Fomenteu la tramitació de documentació via telemàtica o no 
presencial. 

Ordenació sales 
Colꞏloqueu els llibres desinfectats de manera individual amb 
mascareta i guants.  

Altres tasques 

En les  zones internes de treball (despatxos) eviteu la presència de 
més d’una persona o es manteniu  una distància de almenys 2 m. 

Eviteu compartir el material d’oficina  (llapis, bolígrafs, 
grapadores...). Feu servir el vostre propi material. 

Desinfecció material 
prestat 

Depositeu els documents tornats o manipulats en 
els carros o espais habilitats com a quarantena, 
(durant almenys 14 dies)  fins que puguin ser 
tornats a les prestatgeries. 

 

Porteu el registre per saber el dia en que poden tornar a ser utilitzats. 

No utilitzeu l’ascensor o muntacàrregues pel trasllat del material 
mentre estigui en quarantena. 

Comunicació als 
usuaris 

Informeu als usuaris del correcte ús dels serveis de la biblioteca 
d’acord a les indicacions cartells colꞏlocats a l’entrada. 

Neteja i desinfecció 

Netegeu  amb desinfectant hidroalcohòlic, etanol al 70% o altres 
desinfectants recomanats les superfícies dels equips de treball d’ús 
compartit (teclats, auriculars de telèfon...), abans i després de cada 
ús.  

Utilitzeu els telèfons en el sistema de "mans lliures" o, si no és 
possible, netegeu-los després de cada ús. 
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MESURES  ESPECÍFIQUES PER AL PERSONAL BIBLIOTECA 

Neteja i desinfecció 

Tingueu cura que els productes emprats per la neteja no malmetin 
les superfícies dels aparells de la biblioteca, com ordinadors, 
màquines d’auto préstec, etc. 

Netegeu els lectors de targetes amb freqüència. 

Altres mesures 

Respecteu els circuits d’entrada, sortida i de circulació establerts a 
la biblioteca. 

Si és possible ventileu de manera natural. 

Faciliteu les tasques al personal de neteja quan deixeu el vostre lloc 
de treball, deixant-lo lliure d’objectes i en ordre. 

Utilitzeu els guants per a la manipulació i recolꞏlocació de material 
(paqueteria, correu intern...) i /o renteu-vos les mans. 

Mesures bàsiques 
d’higiene 

Eviteu  el contacte estret i manteniu la distància social garantint 
una separació de 2 metres. 

Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir i 
esternudar i llanceu-los després a les escombraries. 

Eviteu tocar-vos el nas, ulls i 
boca, sobretot després de tocar 
objectes de tercers. 

Renteu-vos les mans 
freqüentment amb aigua i sabó.  

 


