
 

POR UNHA BIBLIOTECA MÁIS SEGURA 

RESPETA AS SEGUINTES NORMAS 

 

USO DE MÁSCARA OBRIGATORIO 

MANTÉN  A DISTANCIA DE SEGURIDADE 

EN TODO MOMENTO 

MANTÉN   A HIXIENE DAS TÚAS 

MANS USANDO  O XEL  

HIDROALCOHÓLICO SITUADO NA 

ENTRADA DA BIBLIOTECA 

SEGUE OS CIRCUITOS ESTABLECIDOS 

PARA CIRCULAR POLA BIBLIOTECA 

LÍMITE DE USO DE ORDENADORES 

A 1 PERSOA POR POSTO E RECREO 

BIBLIOTECA SATURNINO HERMIDA  
ENTRE TODOS, FACEMOS UNHA BIBLIOTECA MÁIS SEGURA 

LEMBRA LIMPAR O TEU POSTO DE TRABALLO 

+ CADEIRA ANTES DE MARCHAR 

PODES SOLICITAR OS TEUS LIBROS CON  ANTELACIÓN, ESCRIBÍNDONOS UN 

CORREO  (biblioteca.saturninohermida@gmail.com )E  RECOLLÉNDOOS AO 

DÍA SEGUINTE. INFÓRMATE  NA BIBLIOTECA 

NON TOQUES OS LIBROS. SOLICÍTAOS 

Á  RESPONSABLE DA BIBLIOTECA 

PERSOAS 



PROTOCOLO DA BIBLIOTECA: 

 

O equipo de biblioteca traballamos para garantir a seguridade de tódolos 

seus usuarios e tomamos as seguintes medidas  con este fin: 

 

A. MEDIDAS XERÁIS: 

 O uso da biblioteca quedará limitado a 50 persoas: Habilitamos postos individuais e re-

ducimos os postos de traballo tanto nos ordenadores como nas mesas de estudio para 

garantir a distancia de seguridade entre os usuarios (1,5m). As zonas de lectura máis re-

laxada quedan reducidas a catro persoas. 

 Marcouse un circuito de entrada e de saída para evitar ao máximo o contacto interper-

soal entre o alumnado. 

 Para os préstamos, habilitouse unha zona de préstamos na entrada da biblioteca onde só 

poderán facer cola tres persoas. Poderanse solicitar os fondos da biblioteca (libros, 

dvds,etc…) desde o blog no apartado SOLICITUDE DE FONDOS e recollelos na biblioteca 

ao día seguinte. 

 Para darse de alta como novo usuario da biblioteca, o alumno poderá facelo dende o 

blog premendo no apartado ALTA DE USUARIOS.  

 A biblioteca poderase usar como aula, tendo en conta as súas novas características, pre-

vio aviso ao equipo da biblioteca, indicando a data, hora, grupo/materia e número de 

alumnos para habilitar novos postos de traballo se fixese falta. 

 

B. MEDIDAS HIXIÉNICAS: 

 Lémbrase que o uso da máscara é obrigatorio en todo o recinto escolar. Na entrada da 

biblioteca,  o usuario disporá  de xel hidroalcohólico para hixienizar as súas máns tanto 

ao entrar como ao saír da estancia. 

 Os libros devoltos permanecerán 24 horas en corentena antes de ser colocados de novo 

nos andéis.  

 Non manipular os libros. Se o usuario quere consultar algún, solicitará a axuda da res-

ponsable de biblioteca.  

 É responsabilidade do usuario limpar o seu posto de traballo (mesa/ ordenador e cadei-

ra) antes de marchar. En cada mesa haberá o necesario para desinfectar o lugar onde es-

tivo sentado o alumn@. 

SE TOD@S RESPETAMOS ESTE PROTOCOLO, PODEREMOS GOZAR DUN ESPAZO DE LECER SEGURO… 

CONTAMOS CONTIGO!!! 


