
PROTOCOLO PARA O USO DA BIBLIOTECA
ANTE A COVID-19

IES VALLE INCLÁN

ACCESO, CIRCULACIÓN E USO:

-A biblioteca só abrirá para o alumnado, pola mañá, no horario do recreo.

-O uso da máscara é obrigatorio en todo momento. Igualmente é obrigatorio manter a distancia de
seguridade e respectar a sinaléctica establecida.

-Non está permitida a libre circulación pola biblioteca, agás para acceder aos postos habilitados.
No caso de querer solicitar algún material en préstamo, que non sexan libros, débese agardar na fila
habilitada  diante  do  mostrador.  Seguiranse  as  instrucións  do  profesor  de  garda  en  todo
momento.

-O aforo da biblioteca queda limitado. Só se poderán ocupar os postos habilitados, sen que estea
permitido movelos.

-No caso de utilizar os ordenadores lémbrase que  só  poderá estar unha persoa por ordenador.
Gardarase sempre a distancia de seguridade coas medidas de hixienización pertinentes.

LIMPEZA E DESINFECCIÓN:

-É obrigatorio hixienizar as mans con xel hidroalcoólico á entrada e a saída da biblioteca

-Nos recreos haberá sempre unha fiestra aberta para unha correcta ventilación

-Ao rematar, os/as usuarios/as hixienizarán os postos que teñan ocupado (mesa, cadeira, teclado e
rato do ordenador), utilizando solución hidroalcoólica e panos  dun só uso (descartables). Despois
do seu uso, os panos deberán ser tirados na papeleira con tapa situada na entrada da biblioteca

PRÉSTAMOS E DEVOLUCIÓNS:

-O alumnado e o resto dos membros do centro (profesores, persoal non docente), solicitará o
préstamo dos libros a través dun formulario habilitado na páxina web e no blog da biblioteca ,
no que se cumprimentarán os datos solicitados. Poderá pasar a recollelo ao día seguinte, no recreo,
se non se lle indica o contrario, despois das 11’40 para darlle tempo o profesor de garda a telo
preparado.

-Se o necesita, pasados 15 días poderá solicitar a renovación do préstamo polo mesmo sistema,
especificando que é renovación. O alumnado de 2º Bacharelato, non poderá renovar os préstamos,
para facilitar que todas as persoas poidan ter acceso aos libros demandados.



-Non está  permitido  a  ninguén (alumnado,  profesorado ou resto  da comunidade educativa)
coller  o  material  directamente  dos  andeis;  só  poderán  collelo  os  membros  do  equipo  da
biblioteca.

-Os  libros  e  materiais  que  se  queiran  devolver  serán  depositados  directamente  polos/as
usuarios/as nas caixas habilitadas  e identificadas a tal efecto. Estas permanecerán sen tocar e
illadas como mínimo durante 4 horas.

-Ninguén poderá coller e/ou devolver materiais da biblioteca sen a supervisión do equipo da
biblioteca ou fóra do horario do recreo.

-Este protocolo será adaptado ás novas realidades que vaian xurdindo.

 


