Plano de Contingência BE
Condições de Acesso/ Sinalética
Fila única de entrada e fila única de saída com
separador ao meio (com marcação no chão;
Uso obrigatório da máscara e adoção de
procedimentos da etiqueta respiratória e da
etiqueta social;
Dirigir-se obrigatoriamente ao balcão de
atendimento, respeitando a sinalética colocada no
chão, de acordo com as normas de
distanciamento.

Condições de Circulação
De acordo
com a sinalética colocada no chão e afixada de
acordo com as normas de
distanciamento.

Condições de requisição/acesso/consulta
do fundo documental/equipamentos
O acesso ao fundo documental (para
requisição domiciliária, para a sala de aula ou para
consulta na BE) é exclusivo
da funcionária/assistente técnica ou outro membro da
equipa da BE (balcão de atendimento);
A funcionária/assistente técnica ou
outro membro da equipa da biblioteca faz o registo da
requisição e entrega o
documento ao aluno;
O aluno requisitante não deve partilhar
o documento solicitado;
O período de requisição domiciliária
será aumentado para 15 dias.

Restrição da Capacidade
Apenas será permitido aos alunos a
permanência na BE nos espaços/lugares
assinalados (lotação de 55 lugares), de modo a
manter o distanciamento social e a possibilitar
a adequada desinfeção.

Condições de devolução do fundo
documental
O material requisitado para a sala de
aula deve ser devolvido pelo aluno que o requereu,
sempre que possível logo após a aula.
Em qualquer circunstância de devolução, o aluno
colocará junto ao balcão de atendimento, num caixote
preparado, o material que requisitou. O caixote e o seu
conteúdo serão colocados em quarentena durante 48
horas.

Condições de Permanência
Dirigir-se ao balcão de atendimento, respeitando a
sinalética no chão, seguindo as normas de distanciamento;
Efetuar o registo de presença no balcão de atendimento;
Permanecer na BE com máscara bem colocada e manterse no lugar marcado com sinal de permissão;
Adotar os procedimentos de etiqueta respiratória e de
conduta social e higienizar as mãos à entrada na BE.

