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1. A porta habitual da biblioteca será a entrada e a outra (ao lado do
almacén) será a saída.

2. Tanto nunha como na outra haberá xel hidroalcohólico para botar ao
entrar e ao saír.

3. Empregarase máscara en todo momento e respectarase a distancia de
seguridade (1,2 metros).

4. A biblioteca estará ventilada sempre. As portas permanecerán
abertas.

5. O aforo da parte de lectura/ordenadores é de 24 persoas, todas
sentadas. Só se poderá sentar nos postos de lectura e de ordenadores
habilitados para iso co seu correpondente sinal, que serán
desinfectados pola persoa que os ocupase despois do seu uso. Hai
tres postos de lectura por mesa y seis postos nos ordenadores (só un
alumno por ordenador).

6. Na zona de lectura informal poderán sentarse un máximo de tres
persoas (dúas fronte á mesa de administración e outra xunto á porta
do almacén)

7. Evitarase andar dun lado para o outro. Escolleremos a actividade
que queremos facer e cando rematemos marcharemos pola porta de
saída.  Seguiremos as frechas ou indicacións que haxa.

8. Os postos de lectura e ordenadores ocuparanse por orde de chegada.
9. O préstamo de libros volve ser presencial. Farase una fila diante da

mesa de administración con distancia de seguridade. Se hai máis de
catro persoas, as últimas deberán esperar no corredor gardando a
correspondente distancia. Para devolvelos, entregaranse ao profe que
estea nese momento na biblioteca ou deixaranse nunha caixa rosa
que hai en conserxería.

10.De todas maneiras, tamén se poderá solicitar o material desexado
escribindo un correo electrónico a bibliotecaa3p@iesdavidbujan.gal

Indicará o seu nome e curso (ou número de lector, se o sabe) e título
e autor do libro ou película, e faráselle chegar o pedido. Do mesmo
xeito se solicitará a prórroga do préstamo, se é o caso.

11.Se non querermos coller ou devolver libros, senón ler, estudar ou
utilizar os ordenadores, non quedaremos nesa fila, senón que
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seguiremos pola dereita ata o interior da biblioteca, seguindo as liñas
marcadas no chan.

12.Os libros, revistas, cómics e outros fondos das estanterías e
expositores pódense buscar e coller, pero individualmente, evitando
estar de pé no mesmo sitio varias persoas á vez sen distancia.

13. Os materiais empregados na biblioteca devolveranse despois de
usalos ao sitio no que se colleron ou entregaranse ao profe que estea
de garda nese momento.

14. Os profes do grupo da biblioteca ou os titores explicarán ao
alumnado como saber se a nosa biblioteca ten un determinado libro,
buscándoo no programa Meiga.

15. Se non temos o material desexado, as propostas ou suxestións de
compra enviaranse ao correo bibliotecaa3p@iesdavidbujan.gal, deixaranse
dun espazo habilitado para iso na mesa de administración ou
comunicaránselles directamente aos profes do grupo da biblioteca.
Tamén por esa vía se poderán mandar materiais de diferentes
actividades ou concursos que se organicen.

16.Calquera dúbida que se teña relacionada coa biblioteca será resolta
polo profe encargado, José Luis, ou calquera outro profe do grupo
da biblioteca, así como polo alumnado colaborador.
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