
Protocol de la Biblioteca Les Aigües durant la pandèmia de la covid-19. 

 

Normes d’higiene i ús de l’espai 

- És obligatori l’ús de la mascareta. Abans d’entrar cada persona s’ha de rentar 

les mans amb gel hidroalcohòlic.  

- Aforament limitat a 6 unitats familiars. Hi ha uns cartellets a l’entrada que 

serveixen per controlar l’aforament. Quan una família arriba ha d’agafar-ne un i 

retornar-lo al bibliotecari perquè el desinfecti abans de sortir. En cas que una 

família arribi i no hi hagi cap cartellet s’haurà d’esperar fora a que algú surti o el 

bibliotecari l’atengui.  

- No està permès el contacte entre persones que no siguin de la mateixa unitat 

familiar.  

- Dins de la biblioteca l’espai estarà habilitat perquè les famílies puguin seure a 

un mínim de 2 metres de la resta.  

- A la biblioteca hi haurà, a disposició de tothom, material de neteja per al 

mobiliari. Cada cop que una família marxi de la biblioteca, haurà de desinfectar 

amb aquest material l’espai que hagi utilitzat (taula, cadires i ordinador).  

- Hi hauran cartells, igual que a la resta de l’escola, que advertiran sobre mesures 

com l’ús de la mascareta, la distància social, o l’ús del gel. Tanmateix, també hi 

hauran cartells que expliquin el protocol específic de la biblioteca i el de 

consulta i préstec de llibres.  

- Tindrem un registre de persones que entren a la biblioteca. Així, en cas que 

alguna persona es contagiés a l’exterior, si ens demanen els possibles contactes 

que ha tingut a la biblioteca podrem facilitar la informació.    

 

Consulta de llibres i ús de material 

- Es poden fer servir els ordinadors de la forma habitual, ja que estan separats 

per una membrana que serveix de protecció. Cada cop que una persona deixi 

d’utilitzar-lo haurà de netejar els perifèrics, la cadira i la taula que hagi utilitzat.  



- No es permet utilitzar ni els jocs de taula ni el material per fer manualitats de la 

biblioteca.  

- Es podrà consultar el fons bibliogràfic.  

o Si només miren el llibre per fora, el podran tornar a deixar al seu lloc. 

o En cas que decideixin fullejar-lo, el llibre s’ha de tornar a una caixa 

especial, en la qual el llibre estarà en quarantena durant 48 hores. 

Desprès d’aquest temps tornarà a estar disponible per consultar. 

Préstec de llibres 

- El procés de préstec seguirà el seu procediment habitual, amb l’excepció del 

moment de retornar-los. 

- Es posarà una bústia de retorn a l’exterior de la biblioteca on es podran 

retornar els llibres en préstec independentment que la biblioteca estigui oberta 

o no.  

- La caixa estarà en quarantena durant 48 hores, abans no es retornin els llibres 

al seu lloc.  

- S’obrirà la possibilitat de reservar llibres per correu, i recollir-los a l’exterior de 

la biblioteca en cas que algú preferís no entrar.  

- Es farà publicitat del catàleg online de forma que les famílies puguin consultar-

ho des de casa i fer una reserva. Tot i que està en procés d’actualització, és 

l’únic que tenim.  

 


