SERVIÇOS E NORMAS DE ACESSO À BIBLIOTECA MUNICIPAL A PARTIR DO MÊS DE
JULHO

a. Manter a divulgação de conteúdos online diversificados e adaptados aos
diferentes segmentos de público:
b. Disponibilização de um serviço de empréstimo documental com reserva
prévia efetuada através do catálogo, telefone ou email, com marcação da dia
e hora de levantamento (modalidade de take-away), e empréstimo presencial
devendo ser respeitadas as regras de etiqueta respiratória, distanciamento
físico e a lotação máxima dos espaços;
c. Serviço de apoio à pesquisa de informação presencial e através de email, chat
ou telefone; Serviços de impressão ou digitalização de documentos (apenas
os técnicos realizam este serviço);
d. Abertura faseada de alguns dos espaços da biblioteca e especialmente dos
locais para empréstimo e devolução dos documentos;
e. Acesso às salas de leitura de adultos sem acesso direto às estantes: os
documentos serão fornecidos por um elemento da equipa da biblioteca.
Neste espaço devem ser cumpridas as regras de etiqueta respiratória,
distanciamento físico e a lotação máxima, por períodos de tempo
predefinidos (1h);
f. Possibilidade de leitura/consulta documental nas mesas das salas Infantil e
Adultos durante um período definido (1h), podendo prolongar-se se não
houver ninguém em espera;
g. Possibilidade de leitura/consulta documental na sala de Consulta Local
durante um período definido (2h) podendo prolongar-se se não houver
ninguém em espera;
h. A sala da Hora do Conto, e Sala Polivalente permanecerão encerradas ao
público, sendo possível a requisição da sala polivalente para determinados
efeitos, mediante autorização superior;

i. Possibilidade de acesso aos computadores, restringindo o número destes
equipamentos disponíveis ao público, por um período de tempo definido
(1h), exclusivamente para trabalhos/pesquisas, não sendo permitido o seu
uso para jogos. No final de cada utilização, os ecrãs e teclados são limpos e
desinfetados com uma solução à base de álcool ou outro desinfetante com
ação contra o vírus (ação virucida);
j. Aconselhamos os utilizadores a usar os computadores pessoais neste período
de transição.

