BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DA MOITA

NORMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA
Doença por Coronavírus – COVID - 19

4ª Fase – Início no dia 1 de Setembro de 2021
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Enquadramento
A COVID-19 foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como
pandemia, no dia 11 de Março de 2020, e foram adotadas diversas medidas
restritivas em Portugal para conter a transmissão da doença.
Medidas que foram e continuam a ser aplicadas nas Bibliotecas Municipais da
Moita, pois, pretende-se que as nossas Bibliotecas sejam espaços seguros e
livres da Covid-19.
O acesso e fruição a espaços de cultura e lazer, como são as nossas Bibliotecas,
contribui para a manutenção da saúde mental e física dos nossos munícipes e,
consequentemente, para alcançar uma superior qualidade de vida através da
promoção da cidadania, contribuindo para a formação de cidadãos ativos e
críticos.
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.
As presentes Normas procedem à definição das medidas de prevenção da
transmissão da COVID-19 nas Bibliotecas Municipais, nesta que é a 1º Fase de
Mitigação – Recuperação.

Medidas gerais de prevenção e controlo da transmissão da
Covid-19

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;
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;
4) Em relação aos equipamentos informáticos, diariamente são forrados teclados
e ratos com película aderente por forma a poderem ser limpos mais facilmente
após cada utilização, sem danificar os equipamentos;
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5) Todo o mobiliário das Bibliotecas (mesas e cadeiras) é limpo e desinfetado
após cada utilização;
6) Existência de um balde de lixo forrado com saco de plástico junto à saída de
cada biblioteca para a colocação de máscaras e/ou luvas usadas;

Entrada, Circulação e Saída de Utilizadores
7) Desde logo se requer que utilizadores que tenham sintomatologia compatível
com COVID-19 se abstenham de frequentar as Bibliotecas Municipais da Moita;
8) Indicações corretas e precisas dos locais de ENTRADA e SAÍDA;
9) Colocação em locais bem visíveis de informação sobre a obrigação de
respeito pelas medidas de higiene e proteção emanadas pela DGS;
10) Aviso de OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA E HIGIENIZAÇÃO
DAS MÃOS;
11) Aviso de LOTAÇÃO ESGOTADA (para colocação na porta de entrada);
12) Aviso de qual o Nº DE PESSOAS QUE PODEM PERMANECER NO
ESPAÇO EM SIMULTÂNEO;
13) 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 50 lugares, distribuídos da
seguinte forma, 30 na Sala de Adultos, 5 no Espaço Internet, 15 na Sala InfantoJuvenil, no Auditório Maestro Lopes Graça a lotação máxima será de 75
pessoas, distribuídas da seguinte forma: 25 no balcão e 50 na plateia, por forma
a deixar uma cadeira de intervalo;
Na Biblioteca da Baixa da Banheira a lotação máxima será de 20 lugares, com
a seguinte distribuição, 6 na Sala de Adultos, 6 na Galeria de Exposições, 2 no
Espaço Internet, 6 na Sala Infanto-Juvenil;
Na Biblioteca do Vale da Amoreira a lotação máxima será de 34 lugares, com
a seguinte distribuição, 12 na Sala de Adultos, 2 dos quais no Espaço Internet,
14 na Sala Infanto-Juvenil, dos quais 2 são em computadores, 8 na zona de
exposições;
Na Biblioteca de Alhos Vedros a lotação máxima será de 12 lugares, com a
seguinte distribuição, 8 na Sala de Adultos, 2 na área infantil e 2 no Espaço
Internet;
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Horários de abertura ao público
Biblioteca da Moita - 3ª feira a Sábado das 10:00 às 19:00 horas
Biblioteca da Baixa da Banheira – Horário de Inverno (Outubro a Maio)
- 3ª feira a 6ª feira das 10:00 às 18:30 horas, Sábados das 14:00 às 19:00 horas
Horário de Verão (Junho a Setembro)
- 3ª feira a 6ª feira das 10:00 às 13:00 horas e das 14:00 às 19:00 horas, Sábados
das 10:00h às 13:00 horas
Biblioteca do Vale da Amoreira – Horário de Inverno (Outubro a Maio)
- 2ª feira – das 14:00 às19:00 horas, 3ª a 6ª feira das 9:30 às 13:00 horas e das
14:00 às 18:30 horas, sábados das 09:30 às 13:00 horas. Encerra na manhã
da última 5ª feira de cada mês
Horário de Verão (Junho a Setembro)
- 2ª feira a 6ª feira das 10:00 às 13:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, Encerra
aos Sábados
Biblioteca de Alhos Vedros - 3ª feira a sábado das 10.00 às 12.30 horas e das
14.00 às 18:30 horas.

Procedimentos vários
14) Os trabalhadores deverão estar devidamente protegidos com máscaras 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, obviamente, as regras de
higienização, lavagem de mãos, etc. emanadas pela DGS, bem como a
manutenção das respetivas distâncias;
15) 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;
16) Em termos de higienização de documentos aplicam-se as atuais regras em
vigor, ou seja, quer os documentos emprestados e posteriormente devolvidos,
quer os documentos consultados presencialmente, deverão ficar de quarentena
durante 2 dias.
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Normas e Orientações
As Bibliotecas Municipais da Moita adaptarão permanentemente as presentes
normas, face às orientações recebidas pela Câmara Municipal da Moita, às
instruções dadas pelo Serviço de Segurança e de Saúde no Trabalho, e pela
Direção Geral de Saúde.

Moita, 17 de Agosto de 2021

6

Anexos

7

9

10

