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1 INTRODUÇÃO 

 

Com base nas recomendações da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias 

(CBBU) para elaboração de planejamento de reabertura das bibliotecas universitárias pós-

distanciamento social pela pandemia do COVID-19, o Sistema Integrado de Bibliotecas da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (SISBI-UEFS) elaborou um protocolo de 

procedimentos, contendo novas rotinas administrativas de segurança que serão adotadas na 

reabertura das bibliotecas do SISBI-UEFS, como meio de garantir a segurança da saúde dos 

seus funcionários e dos usuários que frequentam essas bibliotecas. 

Para a reabertura das Bibliotecas do SISBI-UEFS será necessário:  

visita técnica do Comitê Emergencial de Crise da Pandemia da COVID-19 da UEFS, para 

verificar se os ambientes estão adequados para possíveis condições de retorno por etapas do 

funcionamento das Bibliotecas do SISBI-UEFS. 

Este protocolo de procedimentos versará primeiramente sobre cada conjunto que 

compõe o SISBI-UEFS para este momento de reabertura do espaço e volta às atividades 

presenciais, tais como: equipe de trabalho, ambiente da Biblioteca, atendimento (devolução e 

empréstimo), serviços on-line e outras recomendações. Por fim, será listado o cronograma 

dividido por período de execução dos procedimentos.  
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2 EQUIPE DE TRABALHO 

 

Como medida de proteção para os colaboradores do SISBI-UEFS, será solicitada a 

aquisição dos seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

● Luvas nitrílicas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos isentas de pó, 

ambidestras, lisas e resistentes ao uso, tamanho P, M e G, 10 caixas de cada tamanho;  

● Máscara respiradora descartável para proteção de vias respiratórias, com filtro inibidor 

de contaminantes de doenças transmissíveis via oral, 20 caixas; 

● Máscara de acetato (protetor facial), 30 unidades; 

● Álcool gel 70% antisséptico, 200 unidades; 

● Álcool líquido antisséptico 70%, 100 unidades; 

● Avental hospitalar material SMS, tamanhos P, M e G, 200 unidades;  

● Caixas de papelão, 100 unidades; 

● Termômetro digital, 2 unidades;  

● Fita adesiva para demarcação de solo, dimensão 48mm x 30m, cor vermelha 

(sinalização de distanciamento), 2 rolos. 

● Fita Zebrada 7 cm x 200 m - Amarela e Preta - 6 rolos 

 

Será solicitado que os funcionários que fazem parte do grupo de risco continuem com o 

trabalho remoto.  

Os funcionários serão orientados que, se acharem importante, devem evitar utilizar 

acessórios (anéis, pulseiras, etc.), de preferência usar cabelo preso, manter as unhas aparadas, 

etc, como forma de evitar o contágio e a transmissão do vírus. 

O SISBI promoverá reuniões on-line com a equipe para alinhar as questões referentes a 

este protocolo e a reabertura da biblioteca, bem como capacitará os profissionais que ficarão 

responsáveis pelo recebimento dos livros.  

Também serão adaptados os espaços de uso coletivo dos funcionários como forma de 

respeitar o distanciamento social para a segurança de todos. 

Será recomendado que se evite a impressão de papéis e a circulação de documentos, com 

algumas exceções. Em se tratando de documento externo, proceder a higienização do 

documento logo na chegada, e em seguida efetuar a higienização pessoal.  

 

 



4 

 

 

3 AMBIENTE DA BIBLIOTECA 

 

As Bibliotecas devem passar por sanitização dos ambientes e orientações ao pessoal 

que presta serviço de limpeza, para fazer uma limpeza rigorosa e constante dos banheiros, 

grades, maçanetas, chaves, telefones, mesas, cadeiras, computadores, teclados, leitores 

biométricos, impressoras, esvaziamento e limpeza de cestos de lixo, etc, com solução de 

cloreto ou álcool 70%.  

Para preparação do ambiente, o SISBI irá adotar as seguintes rotinas: 

● Na limpeza, não varrer a seco, varredura úmida; 

● Manutenção das portas das bibliotecas sempre abertas, para evitar manipulação das 

maçanetas; 

● Pano úmido com água sanitária na porta da biblioteca; 

● Procedimentos de marcação dos espaços, obedecendo às normas da Organização 

Mundial da Saúde para distanciamento social de segurança de 2 metros, não 

excedendo o limite máximo permitido no espaço físico;  

● Uso de fita zebrada para isolamento, preta e amarela, dimensão 0,70mm x 200m, no 

espaço de descanso de usuário (sinalização para o sofá e para evitar acesso às 

estantes), 2 rolos; 

● Desinfecção nos turnos com pulverizador, antes de abrir, no início da tarde e no início 

da noite; 

● Garantia da oferta de sabonete nos banheiros; 

● As bibliotecas que não possuem ventilação natural devem optar por usar os 

ventiladores em vez de ar condicionado; 

● Disponibilização de duas estações de devolução na entrada da biblioteca;  

● Fechamento dos acessos com fita zebra; 

● Redução do número de cadeiras em mesas coletivas nos salões de leitura para que as 

pessoas não fiquem sentadas próximas umas das outras; 

● Redução de mesas nos salões de leitura; 

● Suspensão do uso das cabines individuais e em grupo; 

● Delimitação com marcação de distanciamento de segurança de 2 metros nas mesas de 

atendimento da biblioteca; 
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● Recolhimento dos fones de ouvido dos aparelhos da Seção de audiovisuais, eles 

podem ser fonte de transmissão da doença;  

● Afixação de cartazes e posts educativos, informativos e com avisos de segurança. 
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4 ATENDIMENTO 

  

As bibliotecas funcionarão apenas em expediente interno, continuando suspenso o 

atendimento ao público de forma presencia, com exceção do atendimento para devolução dos 

materiais. 

Nesse período, a biblioteca funcionará em dois horários: 

● Atendimento remoto das 9h às 18h; 

● Atendimento presencial das 09h às 12:00h e 13h às 21h. 

Será elaborado um fluxograma de devolução, e não haverá suspensão nesse período. 

 

4.1 Devolução 

 

De acordo com a literatura a permanência do coronavírus é diferenciada entre os diversos 

materiais utilizados na confecção de livros, especialmente no plástico (revestimento das 

encadernações em brochura) e no papelão (utilizado em encadernações) e pode resistir por 

vários dias. 

Recomendações para devoluções de livros 

● Deverá ser separado um local para a quarentena destes itens; 

● Os profissionais direcionados para esta atividade deverão utilizar os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI); 

● Nas devoluções o funcionário não vai pegar no livro, o usuário segura o livro, o 

funcionário lê com o leitor ou digita o código, e o próprio usuário coloca na caixa; 

● Os livros devem ser recebidos e colocados em caixas, lacrados e levados para 

quarentena em um local reservado, onde permanecerão por um período de 14 dias. As 

caixas devem ser sinalizadas com as datas de recebimento, os livros devem ser 

colocados diretamente nas caixas e nunca apoiados em mesas ou balcão. Caso isso 

aconteça o local deve ser higienizado com álcool 70%; 

● Após o uso, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) deverão ser colocados em 

sacos plásticos exclusivos, fechados e descartados; 
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● O local onde ficarão alocados os livros em quarentena deverá ser sinalizado e com 

circulação proibida, depois de 14 dias os livros poderão ser manuseados sem risco e 

inseridos ao acervo de origem. 

 

4.2 Empréstimo 

 

Inicialmente o serviço de empréstimo estará suspenso. Após a liberação do serviço, 

serão adotadas as seguintes medidas: 

 

 O acesso ao acervo físico da biblioteca estará restrito aos funcionários do SISBI; 

 Orientar os usuários a solicitar o material do seu interesse por e-mail e somente 

dirigir-se à biblioteca após a confirmação de que as obras estão separadas para 

retirada; 

 Evitar aglomerações, pois as bibliotecas possuem ambientes fechados; 

 Manter distância social de ao menos 2 metros; 

 Limitar o número de pessoas que podem entrar na biblioteca para pegar os itens 

solicitados, preferencialmente com hora marcada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

5 SERVIÇOS ON-LINE 

 

O SISBI continuará executando seus serviços on-line, tais como:  

● Solicitação de fichas catalográficas; 

● Processo de Incentivos; 

● ISSN; 

● ISBN; 

● Declaração de Nada-Consta; 

● Levantamento bibliográfico para reconhecimento de curso. 

 

O SISBI manterá a comunicação através dos seguintes canais: 

● E-mail institucional - (bcref@uefs.br); 

● “Fale conosco”, no Site institucional – (www.sisbi.uefs.br); 

● Instagram - (sisbi_uefs); 

● Facebook - (Biblioteca Central Julieta Carteado - UEFS); 

● Youtube - (SISBI UEFS - Biblioteca viva). 

 

Também, será mantido o serviço de disseminação da informação por meio do Podcast 

Fala aí, Julieta! 
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6 OUTRAS RECOMENDAÇÕES 

 

Criar um plano de comunicação para divulgação da nova sistemática de 

funcionamento do SISBI-UEFS, a partir do protocolo de reabertura.  

Ficam suspensos temporariamente: 

● Recebimento de doações de materiais bibliográficos para o acervo; 

● Uso do guarda-volumes; 

● Uso de computadores pelos usuários; 

● Eventos nos espaços das Bibliotecas; 

● Entrada e circulação de usuários.  
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7 CRONOGRAMA 

 

Dividimos este protocolo por etapas que serão seguidas de acordo com a situação de 

controle do Covid-19 em nosso Estado, e autorização do Comitê Emergencial de Crise da 

Pandemia da COVID-19 da UEFS para um possível retorno das atividades. 

Inicialmente seguiremos as etapas descritas abaixo: 

CRONOGRAMA 

Primeiro período: Preparação da equipe e adequação das bibliotecas a este 

protocolo – 7 dias úteis 

 

       Nesta etapa, serão reunidos elementos que compõem a equipe de trabalho, que 

será preparada através de reuniões on-line e com distribuições de tarefas, e o ambiente 

das bibliotecas também será preparado com os materiais solicitados, bem como parte 

da sua mobiliária. Salienta-se que haverá trabalho interno.  

 

 

  

Segundo período: Início do serviço de devoluções de materiais do acervo 

 

       Nesse momento, a Biblioteca receberá os materiais do acervo, que estão 

emprestados, para a devolução física e no sistema, porém os usuários não terão acesso 

às dependências da biblioteca. 

 

 

  

Terceiro período: Início do serviço de empréstimo de materiais do acervo através 

do agendamento  

 

       Nessa terceira etapa, o usuário irá entrar em contato com a biblioteca, através dos 

canais divulgados pela unidade, para que seja efetuado o agendamento de empréstimo. 

Nesse contato, o usuário irá informar qual material do acervo da biblioteca ele solicita 

para o empréstimo. Observa-se, aqui, que o usuário ainda não terá acesso ao espaço do 

acervo. 

 

  

  

Quarto período: Abertura restrita aos espaços das bibliotecas 

 

       A partir do quarto período, a biblioteca terá a abertura para seus usuários de forma 

restrita, ou seja, haverá delimitações nos espaços físicos da biblioteca, em que se terá 

um limite de pessoas no determinado setor da unidade, bem como demarcações de 

distanciamento para locais com filas, e acesso restrito ao acervo, no intuito de se evitar 

aglomerações de pessoas. Nota-se que tudo será bem sinalizado e divulgado para que 

todos tenham conhecimento das normas deste protocolo. 
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A execução do cronograma seguirá as decisões institucionais do Comitê Emergencial 

de Crise da Pandemia da COVID-19 da UEFS, adequando-se às normas de controle vigentes 

no Estado da Bahia. 

Este protocolo será atualizado pelo SISBI-UEFS, de acordo com a alteração do 

cenário da pandemia da COVID-19. 
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