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PROTOCOLO DA BIBLIOTECA  

 

1. AFORO e PREPARACIÓN DE ESPAZO 

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. Excepcionalmente, se fose posible 

polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo sempre que se 

cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado. Dos 48 

asentos iniciais quedan 11, oito nas mesas, un posto lectura revistas e dous deles nos 

ordenadores. 

- Cada posto manterá unha distancia de 1,5 metros medidos dende o centro da 

cadeira respecto de todos os postos que o rodeen. 

- Sinalizarase as mesas e outros postos de traballo que poden ser utilizados de xeito 

que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. 

Estarán numerados para manter o rexistro do alumnado que os ocupe por mor da 

necesaria trazabilidade de casos no protocolo COVID. 

- Retirarase mobiliario que limite o espazo dispoñible. 

- Colocaranse marcas no chan no sentido de circulación ata o mostrador de atención 

ao público. 

- A biblioteca disporá de cartelería informativa que advirta sobre o respecto da 

distancia de seguridade, sintomatoloxía COVID-19 e medidas de hixiene social e 

individual. 

 

2. ACCESO e ESTANCIA 

     No protocolo de acceso á biblioteca establécese: 

- Unha porta de entrada, outra de saída, 

- A hixiene das mans con xel antes e despois da estancia na sala, 

- A atención ao público farase  desde o mostrador cunha distancia mínima de 1,5 metros 

entre o usuario e o persoal. 
- O alumnado comunicará ao profesorado o número do posto no que se sentará a 

efectos do seu rexistro (nome e apelidos, curso, data e hora e número de posto). 

- As persoas usuarias manterán a distancia de seguridade de dous metros na 

espera de atención no mostrador. 

- O alumnado realizará a limpeza do seu posto con desinfectante cando remate de 

utilizalo: mesa e cadeira, teclado e rato cando se empreguen os ordenadores. 

- Todo o material da biblioteca que se manipule (revistas, libros, dicionarios...) tanto 

por parte do alumnado como o profesorado, deberá quedar na caixa sinalada para 

gardar a corentena dun mínimo de 4 horas. 
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3. PRÉSTAMOS/ DEVOLUCIÓNS 

            O préstamo de libros ou outro material realizarase seguindo o protocolo habitual. O 

profesorado entregará un marcapáxinas coa data de devolución e, no reverso, anotará o 

número de rexistro do libro en tamaño grande para  ensinar no momento da devolución. 

Na devolución do libro ou outro material, o usuario/a depositará o marcapáxinas nunha 

caixa e o material devolto nunha caixa identificativa que permita un  illamento de  como mínimo 

catro horas antes de volver aos andeis. O marcapáxinas despositarao nunha caixa papeleira. 

Para manter a corentena, habilitaranse catro caixas: dúas para horario de mañá e dúas para o 

de tarde; unha para o depósito de libros que se van entregando e outra de illamento de vinte e 

catro horas  

Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso 

compartido mentres dure a situación excepcional. 

  

4. OUTRAS NORMAS 

Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias 

dentro do plan de adaptación ao contexto da COVID-19: 

 

- As ventás e portas permanecerán abertas sempre que sexa posible, en caso de ter 

que manter algunha pechada se procurará a ventilación cruzada da estancia. 

- As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os 

proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente manipuladas 

polo profesorado ou o persoal non docente, coas medidas de seguridade e hixiene 

que procedan. 
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NORMAS PARA O ALUMNADO 

Servizo de préstamo. 

Durante os recreos, e de 10:30 a 12:10 con autorización do profesorado da clase correspondente, 

funciona un servizo de préstamo dos fondos actuais da biblioteca. Como é habitual en todas as 

bibliotecas, están excluídos do préstamo os exemplares seriados – revistas enciclopedias, ou tomos 

soltos. 

 
Como se solicita? 

Todo o alumnadado dispón dun carné da Biblioteca coa única función de identificárense á hora de solicitar 

préstamos. Presentándoo ante a persoa de garda pódense levar a casa os libros ou autor material 

audiovisual que máis interesen. 

 
Durante canto tempo se presta? 

Os libros deben devolverse nun prazo de 10 días, que poden seren renovados a outros 10 - por suposto 

esíxese o seu coidado e reposición en perfecto estado- e deberán entregarse á persoa de garda para que 

o rexistre. Pola contra, o material audiovisual só se presta por 4 días. De incumpriren os prazos de 

devolución, perderase temporalmente o dereito os empréstitos: dez días de sanción sen préstamo por 

cada tres días de retraso. 

 
Cantos títulos se poden pedir por préstamo?  

Cada usuario/a poderá sacar un máximo de tres volumes simultaneamente. No caso do material 

audiovisual, só dous. 

 
Como se fai a devolución? 

Na devolución dun fondo, a persoa usuaria dirixirase ao mostrador e informará do número de rexistro do 

libro ou adiovisual, depositará o marcapáxinas nunha caixa papeleira e o libro ou adiovisual 

 devolto nunha caixa identificativa que permita un  illamento de  como mínimo vinte e catro horas antes de 

volver aos andeis. 

 

Normas para o uso de Internet 

 O uso do ordenador é individual. 

 Cómpre anotarse nun libro habilitado ao efecto para acceder a Internet. 

 Non se pode entrar en foros de chats, e páxinas de xogos. 

 Non se debe modificar a configuración da pantalla. 

 Non se pode deixar ningún arquivo de traballos no disco duro.          
 


