
Análise da situación actual da biblioteca escolar Folla de ruta 2020-21               

Anexo

Protocolo de apertura e uso da Biblioteca escolar
Equipo de Biblioteca - IES Lamas de Castelo

Marco lexislativo de referencia : DOG Núm. 96    Martes, 19 de maio de 2020            Páx. 20502  

Persoal
• Recreos : A biblioteca ha de ser atendida por alomenos 2 persoas (1 encargado/-a e 1 profesor ou 
alumnado voluntario, de axudante). Distribución : 1 persoa encargada do préstamo informatizado en 
Meiga ; 1 persoa encargada de coller/colocar os libros nos andeis. Recomendable o uso de luvas para 
ambos.

• Resto de horario de atención : preferiblemente 1 soa persoa (encargado/-a ou membro do equipo 
de biblioteca). Máximo de 2 persoas respectando a distancia mínima de 2 metros e o uso da mascarilla.

Aforo máximo : 10 persoas (incluíndo persoal da biblioteca)
Importante : 

• Lavado e desinfección de mans antes de entrar e ao salir da biblioteca. (Xel hidroalcoólico 
accesible na entrada)

• Uso de máscara obrigado.

• Lectura, estudo e/ ou traballo en sala: 1 persoa por mesa (revisable segundo cambien as 
indicacións das autoridades competentes).

• Respectar as indicacións do circuito de entrada e saída marcados.

• Respectar a distancia de seguridade coa mesa do bibliotecario/-a : 2 metros.

Servizos da biblioteca : 
a) consulta e préstamo
Importante : 

• Anúlase o acceso directo aos materiais de consulta / lectura dos andeis: solicitaranse ao 
bibliotecario/-a ou persoa encargada.

• Os materiais para préstamo serán solicitados previamente (por correo electrónico ou  a través 
dunha folla de petición), e só serán manipulados por persoal da biblioteca (membros do equipo e/ 
ou axudantes).

• Todo o material emprestado e devolto, será deixado na caixa de cuarentena habilitada para tal 
fin. Non volverá a estar dispoñible ao uso ata pasados os 14 días de cuarentena obrigada. (Tamén 
as mochilas viaxeiras, se poden volver a circular)

• Nas mesas, unha vez rematada a actividade de lectura, consulta ou traballo e deixada libre, 
procederase á súa limpeza, para permitir o seu uso por outra persoa.

b) acceso a ordenadores
• Só estará dispoñible ao uso por parte do alumnado 1 posto, dos 3 operativos (en realidade, 

habería 4, pero 1 non funciona). É a única maneira de garantir a distancia de seguridade. O posto ha 
de ser limpado tralo seu uso.

Limpeza e desinfección
Importante : 

• Limpeza e desinfección diaria da biblioteca. Limparanse e desinfectaranse as instalacións, mobiliario e 
equipamentos de traballo. Prestarase especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis 
frecuentes (mostradores, pomos de portas, mesas, mobles, chans).

• Ventilación diaria sempre que sexa posible.

Máis documentación de referencia : Bibliotecas Escolares de Galicia : Carta de Navegación curso 2020/2021 
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https://www.edu.xunta.gal/biblioteca/blog/files/Carta_Navegaci%C3%B3n_20_21-V3.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0244-180520-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0244-180520-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0244-180520-2_gl.html
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