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Enquadramento 

 

Tendo em consideração a situação epidemiológica que se verifica em Portugal justifica 

a alteração e /ou manutenção de regras e medidas de combate à pandemia da doença 

COVID-19, por forma a garantir uma melhor proteção da saúde pública e a salvaguarda 

da saúde e segurança da população, de forma a mitigar o contágio e a propagação do 

vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. 

A declaração da situação de emergência (Decreto n.º 21-A/2021) em que nos 

encontramos visa reconhecer a necessidade de adotar medidas de carácter excecional, 

necessárias ao combate à COVID-19, resultantes da evolução da pandemia. 

As Bibliotecas, como todos os espaços culturais, pelas suas características, 

representam locais de risco de transmissão da COVID-19, devido à elevada afluência e 

rotatividade de pessoas.  

O presente documento procede à definição das medidas de prevenção da transmissão 

da doença COVID-19 nas Bibliotecas Municipais da Moita. 

 

 

Medidas gerais de prevenção e controlo da transmissão da 

Covid-19 

 

A 2ª fase de (re) organização dos Serviços em 2021 mantém tudo o programado e 

desenvolvido até ao presente, no que diz respeito à organização dos espaços, 

circulação, lotação e horários. 
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 Organização dos espaços  

 

 1) Existência de dispensadores fixos solução desinfetante para as mãos em vários 

locais, sobretudo na entrada das Bibliotecas de forma a permitir a higienização das 

mesmas antes da entrada nos equipamentos e após a utilização dos mesmos; 

2) Existência de divisórias em acrílico nos balcões de atendimento das bibliotecas por 
forma a haver uma divisão /proteção de segurança entre funcionários e utilizadores; 

3) Existência de fitas informativas no chão junto aos balcões e secretárias de 

atendimento ao público, bem como indicadores dos percursos a efetuar nos espaços;  

4) Vedar o acesso com fita de plástico, vermelha e branca, a estantes de livros, Caixas 

de Banda Desenhada, Expositores de documentos audiovisuais, computadores que não 

possam funcionar, pela sua localização junto uns aos outros, por forma a garantir a 

orientação da DGS relativamente ao distanciamento social/físico.  

5) Reorganização da disposição do mobiliário de modo a limitar a utilização do espaço 

e a garantir as orientações do distanciamento social/físico. Retirar tudo o que seja 

puf’s, tapetes e quaisquer outros materiais em tecido; 

6) Em relação aos equipamentos informáticos, forrar teclados e ratos com película 

aderente por forma a poderem ser limpos mais facilmente sem danificar os 

equipamentos, assegurar a sua limpeza, bem como de mesas e cadeiras após cada 

utilização. A película aderente deve ser substituída diariamente; 

7) Colocação de um balde de lixo forrado com saco de plástico junto à saída de cada 

biblioteca para a colocação de máscaras e luvas usadas; 

 

Organização da entrada, circulação e saída de utilizadores 

 

8) Desde logo se requer que utilizadores que tenham sintomatologia compatível com 
COVID-19 se abstenham de frequentar as Bibliotecas Municipais da Moita;  

9) Indicações corretas e precisas dos locais de Entrada e Saída dos equipamentos;  

10) Colocação em locais bem visíveis de informação sobre a obrigação de respeito 
pelas medidas de higiene e proteção emanadas pela DGS; 

11) Aviso de Obrigatoriedade do Uso de Máscara e Higienização das mãos; 

12) Aviso de Lotação Esgotada (colocados nas portas de entrada); 
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13) Aviso do Nº de Pessoas que podem permanecer no espaço em simultâneo; 

14) Aviso a informar os leitores que o Livre Acesso às estantes está suspenso e que 
qualquer documento deve ser solicitado ao funcionário da Sala;  

15) As Publicações Periódicas (Jornais e Revistas) são disponibilizadas mediante pedido 
e devolução ao funcionário da Sala, devendo ser garantida a higienização das mãos no 
momento do pedido.  

16) Mantendo uma relação de distanciamento social/ físico, indicamos nas plantas de 
cada Biblioteca (Ver anexos 1 a 4 ) o número de utilizadores que podem permanecer 
nos espaços.  

 Na Biblioteca da Moita, a lotação máxima será de 25 lugares, distribuídos da 
seguinte forma, 14 na Sala de Adultos, 5 no Espaço Internet, 6 na Sala Infanto-
Juvenil; 
 

 Na Biblioteca da Baixa da Banheira a lotação máxima será de 10 lugares, com a 
seguinte distribuição, 3 na Sala de Adultos, 3 na Galeria de Exposições, 1 no 
Espaço Internet, 3 na Sala Infanto-Juvenil; 
 

 Na Biblioteca do Vale da Amoreira a lotação máxima será de 17 lugares, com a 
seguinte distribuição, 6 na Sala de Adultos, 2 dos quais no Espaço Internet, 7 na 
Sala Infanto-Juvenil, dos quais 2 são em computadores, 4 na zona de 
exposições; 
 

 Na Biblioteca de Alhos Vedros a lotação máxima será de 6 lugares, com a 
seguinte distribuição, 4 na Sala de Adultos, 2 no Espaço Internet; 
 

17) Em cada Biblioteca estão colocadas marcas indicativas no chão de forma a 

promover o distanciamento físico, a circulação nos espaços e indicação de saída se 

esta não for a habitual; 
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Horários de abertura ao público  

Biblioteca da Moita - 3ª a 6ª Feira das 10.00h às 19.00 horas, sábado das 10.00h às 

13.00 horas  

Biblioteca da Baixa da Banheira - 3ª feira a 6ª feira das 10.00h às 18.30 e sábado das 

10.00h às 13.00 horas  

Biblioteca do Vale da Amoreira - 2ª feira – das 14.00h às 19.00 horas, 

3ª a 6ª feira das 9.30h às 13.00 horas e das 14.00h às 18.30 horas, sábado das 09:30h 

às 13:00 horas. Encerra na manhã da última 5ª feira de cada mês 

 Biblioteca de Alhos Vedros - 3ª a 6ª feira das 10.00h às 12.30h e das 14.00h às 18.30 

horas, sábado das 10.00 às 12.30 horas 

 

Procedimentos vários 

18) Os trabalhadores deverão estar devidamente protegidos com máscaras e luvas e 

ter junto a si soluções desinfetantes (álcool) quer para sua desinfeção quer para 

desinfeção dos documentos, do espaço de trabalho, teclados, rato, etc., algo que 

deverá ser feito ao longo do dia, sem esquecer, claro está, as regras de higienização, 

lavagem de mãos, etc. emanadas pela DGS, bem como a manutenção das respetivas 

distâncias; 

19) Em termos de higienização de documentos mantêm-se as regras em vigor desde 

Junho de 2020, quanto à quarentena mantém-se nos 4 dias, quer nos documentos 

devolvidos em caso de empréstimo domiciliário, quer nos documentos pedidos pelos 

leitores e consultados presencialmente; 

20) Em relação ao Empréstimo domiciliário, para além do empréstimo presencial, 

mantém-se o empréstimo por marcação, ou seja, os leitores que pretendam usufruir 

deste Serviço de Empréstimo deverão consultar o catálogo on-line das Bibliotecas 

Municipais da Moita http://biblioteca.cm-moita.pt/, a fim de selecionar e verificar a 

disponibilidade dos documentos pretendidos. Após esta pesquisa, o leitor deverá 

enviar um e-mail para catbmmoita@mail.cm-moita.pt, ou telefonar para:  

Biblioteca da Moita - Tel. 210 817 040 (3ª a 6ª Feira das 10.00h às 19.00 horas, sábado 

das 10.00h às 13.00 horas  

Biblioteca da Baixa da Banheira - Tel. 210 888 902 (- 3ª feira a 6ª feira das 10:00h às 

18:30 e Sábados das 10:00h às 13:00 horas)  

http://biblioteca.cm-moita.pt/
mailto:catbmmoita@mail.cm-moita.pt
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Biblioteca do Vale da Amoreira - Tel. 212 020 021 (2ª feira – das 14:00h às 19:00 

horas, 

3ª a 6ª feira das 9:30h às 13:00 horas e das 14:00h às 18:30horas, sábados das 09:30h 

às 13:00 horas. Encerra na manhã da última 5ª feira de cada mês) 

Biblioteca de Alhos Vedros - Tel. 212 021 227 (3ª a 6ª feira das 10.00h às 12.30h e das 

14.00h às 18.30 horas, sábado das 10.00 às 12.30 horas)   

Indicando o nome, nº de leitor, o título e autor dos documentos pretendidos, qual a 

Biblioteca onde se pretende dirigir e contacto telefónico para agendamento do dia e 

hora em que se deverá dirigir à sua Biblioteca para levantamento dos documentos que 

previamente estarão devidamente higienizados e acondicionados para entrega. 

 

21) A abertura ao público das Bibliotecas Municipais vem suspender o serviço de 

Empréstimo ao Domicílio 

 

22) Em relação aos documentos para empréstimo presencial, deveremos manter o 

mesmo procedimento de os entregar ao leitor, devidamente embalados num saco de 

papel; 

23) Continua interdito o empréstimo interbibliotecas. 

24) Continua interdita a oferta e/ou doação de documentos às Bibliotecas Municipais. 

25) Dispor de uma equipa de limpeza a meio de dia para proceder à limpeza de 

instalações e mobiliário.  

26) Os materiais a utilizar na desinfeção bem como os equipamentos de proteção 
individual, seguem o disposto no Orientação nº 014/2020 “Limpeza e desinfeção de 
superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares” da DGS e no 
Plano de Contingência da Câmara Municipal, operacionalizado pela Divisão de 
Recursos Humanos/Sector de Serviço Auxiliares e Logísticos;  

 

Normas e orientações  

 
As Bibliotecas Municipais da Moita sempre que necessário adaptarão e atualizarão 
este documento às normas que forem publicadas, nomeadamente no Plano de 
Contingência do Município da Moita, às orientações recebidas e às instruções dadas 
pelo serviço de segurança e de saúde no trabalho, e pela Direção Geral de Saúde.  
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