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ATENÇÃO!

Esse PROTOCOLO apresenta medidas de prevenção e controle de infecções
causadas por um vírus novo. Portanto, essas orientações são baseadas no que
se sabe até o momento. O documento poderá ser revisto em qualquer tempo, a
partir do surgimento de novas informações sobre a prevenção da COVID-19.

Para sugestões e críticas, contate: csst.reitoria@unesp.br
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APRESENTAÇÃO
Considerando a pandemia causada pelo novo coronavírus, declarada no dia 12 de

março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, as determinações do Ministério da

Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e as recomendações do Comitê

Gestor Unesp Covid-19 e do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região, a Rede de

Bibliotecas da Unesp apresenta seu Protocolo que contém recomendações para garantir

a segurança dos servidores, dos usuários e do acervo, o qual poderá sofrer alterações de

acordo com as orientações dos órgãos competentes.

Diante da diversidade da Rede de Bibliotecas da Unesp, que possui 33 Bibliotecas

nas Unidades Universitárias e Experimentais, distribuídas em 24 cidades do Estado de

São Paulo, cada biblioteca deverá respeitar este Protocolo de acordo com a sua

realidade, física e administrativa da unidade.

Prospectamos etapas para o retorno das atividades presenciais, em consonância

com o documento intitulado Reorganização das Atividades Acadêmicas e Administrativas

na Unesp no Contexto da Pandemia de Covid-19, pois será necessário restringir e

adaptar o acesso aos espaços, serviços e horários de atendimento, em razão da

flexibilização do distanciamento social (Apêndice A).

● Etapa 1: restrição de acesso ao espaço físico, limitando ao serviço de empréstimo

e devolução de materiais, priorizando o atendimento não presencial e a oferta de

serviços on-line;

● Etapa 2: ampliação do acesso ao espaço físico e serviços presenciais.

O Quadro 1 apresenta um resumo sobre as principais alterações no funcionamento

das bibliotecas, de acordo com as medidas de restrição e flexibilização que serão

adotadas em cada etapa.
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Quadro 1 - Resumo das etapas

Fonte: Elaborado pelos autores

Para facilitar a aplicação deste Protocolo, as restrições e adaptações foram

pensadas para contemplar quatro pilares, a saber:

● Medidas de proteção e segurança;

● Espaço físico;

● Serviços oferecidos;

● Acervo.
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1 MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Com a reabertura das bibliotecas, a principal preocupação é a preservação da

saúde dos servidores e usuários. Desta forma, listamos abaixo os equipamentos, ações e

medidas indispensáveis para garantir a segurança de todos.

1.1 Procedimentos a serem adotados

▪ Usar máscaras que deverão ser substituídas a cada duas horas em caso de uso de

máscara de tecido ou a cada quatro horas em caso de máscara cirúrgica

descartável ou sempre que estiverem úmidas ou sujas (Etapas 1 e 2);

▪ Higienizar as mãos ao entrar na biblioteca, antes e após o contato com materiais

bibliográficos e sempre que necessário (Etapas 1 e 2);

▪ Usar luvas ao manusear materiais que seguirão para quarentena e descartá-las em

local apropriado (Etapas 1 e 2);

▪ Usar medida de proteção: viseira (face shield), ou óculos de proteção, ou barreira

de contenção no balcão, e/ou faixa delimitando distância física quando o servidor

estiver em contato direto com o usuário (Etapas 1 e 2);

▪ Restringir o tempo de interação entre servidor e usuário ao mínimo necessário,

evitando aglomerações e exposições desnecessárias (Etapas 1 e 2);

▪ Evitar compartilhar e/ou deixar objetos de uso pessoal em espaços comuns

(Etapas 1 e 2);

▪ Manter mesas e estações de trabalho com distanciamento mínimo de 1,5 metros

entre elas (Etapas 1 e 2);

▪ Retirar tapetes e capachos da entrada da biblioteca (Etapas 1 e 2);
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▪ Limpar o recinto antes de ser aberto e, se possível, mais de uma vez ao longo do

dia, com o uso de água sanitária (observar a diluição prevista no Protocolo de

Higienização e Desinfecção de Áreas da Unesp) ou álcool 70 (Etapas 1 e 2);

▪ Manter as portas abertas e/ou higienizar frequentemente as maçanetas (Etapas 1 e

2);

▪ Desinfectar EPIs e espaço de trabalho será responsabilidade dos servidores

(Etapas 1 e 2);

▪ Incentivar a mudança de hábito de servidores e usuários sobre rotinas de limpeza e

desinfecção (Etapas 1 e 2);

▪ Manter janelas abertas para circulação do ar e evitar o uso do ar condicionado.

Quando a circulação de ar natural não for possível, deve-se garantir a limpeza do

sistema de ar condicionado, seguindo o Previsto no Plano de Manutenção,

Operação e Controle (Etapas 1 e 2);

▪ Envolver com plástico o teclado e mouse dos computadores de consulta ao acervo

e higienizá-los após cada uso (Etapa 2);

▪ Manter álcool gel 70 próximo ao teclado para higienização das mãos dos usuários

(Etapa 2);

▪ Suspender o uso do leitor biométrico substituindo-o pelo teclado, para realizar

empréstimos digitando o ID (CPF ou número da carteirinha ou passaporte)

(Etapas 1 e 2);

▪ Informar quais ações sanitárias e higiênicas estão sendo realizadas nas bibliotecas

e conscientizar para adesão dos usuários (Etapas 1 e 2);

▪ Estabelecer limites de ocupação dos espaços com a entrada controlada através de

senha e distanciamento social mínimo de 1,5m de acordo com o faseamento da

Unesp (Etapa 2);

▪ Suspender as consultas, estudos, reuniões, treinamentos e outras atividades locais

que possam aglomerar pessoas (Etapas 1 e 2);

▪ Permitir acesso ao acervo somente aos servidores (Etapas 1 e 2);
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O Quadro 2 apresenta um resumo das medidas de proteção e segurança que

deverão ser adotadas.

Quadro 2 -  Resumo das medidas de proteção e segurança
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*exclusivo para servidores

Fonte: Elaborado pelos autores
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2 ESPAÇO FÍSICO
Os espaços físicos e a circulação dos usuários dentro da Biblioteca deverão ser

adaptados e flexibilizados conforme a normalidade for sendo restaurada. Propomos que

na Etapa 1 o acesso seja restrito às áreas de empréstimo e devolução e que todas as

demais localidades estejam inacessíveis. Na Etapa 2, sugerimos a abertura parcial de

algumas áreas, porém com adaptações.

2.1 Procedimentos a serem adotados

▪ Isolar espaços com fitas indicativas e sinalização para áreas em que os usuários

tenham acesso (Etapas 1 e 2);

▪ Demarcar o solo para controle de entrada na Biblioteca (distância de 1,5m a 2m)

(Etapas 1 e 2);

▪ Fixar faixa de contenção no balcão de atendimento (Etapas 1 e 2);

▪ Criar um fluxo de entrada e saída na Biblioteca para que as pessoas não se

aglomerem (Etapas 1 e 2);

▪ Seguir instruções superiores sobre limites de capacidade máxima de ocupação;

▪ Manter o distanciamento de cerca de 1,5 a 2m no balcão de atendimento e nas salas

de trabalho (Etapas 1 e 2);

▪ Adotar barreira de contenção nas áreas em que as pessoas precisem ficar próximas

(Etapas 1 e 2);

▪ Sinalizar paredes/portas com cartazes sobre novas regras de uso da Biblioteca e

etiqueta de higiene no período (Etapas 1 e 2);

▪ Disponibilizar caixas, carrinhos de guarda ou estantes para recolher o material

devolvido que ficará de quarentena (Etapas 1 e 2);

▪ Delimitar um espaço físico para o material em quarentena (Etapas 1 e 2);
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▪ Impedir o uso de bebedouros, sanitários e armários guarda-volumes (Etapa 1);

▪ Impedir a leitura de jornais, revistas, área de jogos, lazer e similares (Etapas 1 e 2);

▪ Impedir acesso nas salas de estudos 24 horas, salas de estudo em grupo, sala de

convivência, auditório e demais dependências (Etapa 1 e 2);

▪ Reorganizar espaços, mobiliários e computadores disponíveis aos usuários

proporcionando o uso individual e o distanciamento social de 1,5m a 2m (Etapa 2);

▪ Manter as portas de entrada e saída abertas para evitar contato com maçanetas

(Etapas 1 e 2);

▪ Manter desligados os computadores de acesso ao Catálogo (Etapa 1);

▪ Utilizar a copa com restrição de uso coletivo de objetos e compartilhamento de

alimentos (Etapas 1 e 2).

Os quadros 3 e 4 oferecem um panorama geral sobre a restrição de circulação dos

usuários em diferentes locais e as medidas a serem adotadas.

Quadro 3 - Circulação nos espaços

Fonte: Elaborado pelos autores
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Quadro 4 - Procedimentos a serem adotados

Fonte: Elaborado pelos autores
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3 SERVIÇOS OFERECIDOS

Devido à instauração do isolamento social, as bibliotecas foram fechadas e o

atendimento presencial foi substituído pelo virtual. O acesso e o uso dos recursos remotos

passaram a ter destaque e o investimento na sua divulgação e capacitação foi ampliado.

Os procedimentos adotados enfatizam a importância de que os serviços remotos

continuem sendo priorizados, em detrimento do atendimento presencial.

3.1 Procedimentos a serem adotados

▪ Reduzir o horário de atendimento presencial e limitá-lo aos empréstimos locais

agendados e devoluções (Etapa 1);

▪ Enfatizar a oferta de serviços on-line e conteúdos digitais (Etapas 1 e 2);

▪ Realizar empréstimos mediante agendamento (Etapa 1 e 2);

▪ Suspender o Empréstimo Entre Bibliotecas - EEB (Etapas 1 e 2);

▪ Suspender a Comutação Bibliográfica - COMUT (Etapa 1);

▪ Seguir os seguintes passos quanto à devolução (Etapas 1 e 2):

o As devoluções de materiais pelos usuários serão efetuadas exclusivamente
na caixa de autodevolução ou no espaço adaptado para este fim;

o Após a devolução dos materiais haverá uma quarentena de 24 horas;
o Ao terminar a quarentena os materiais serão devolvidos no sistema, exceto

Bauru e Rio Claro por possuírem autodevolução;
o Após devolução, caso o usuário necessite emprestar novos materiais e

tenha excedido o limite de empréstimo, deverá aguardar a quarentena;
o Em Bauru e Rio Claro, por possuírem equipamento de autodevolução, o

usuário que fez reserva de um material recém devolvido deverá aguardar a
quarentena para retirá-lo.

▪ Suspender os treinamentos presenciais e outras atividades locais que possam

aglomerar pessoas (Etapas 1 e 2);

▪ Realizar cadastro de novos usuários da biblioteca mediante agendamento (Etapa
2);
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▪ Manter os serviços virtuais: elaboração de ficha catalográfica, orientação para

normalização, treinamentos, repositório institucional, pré-cadastro de aluno,

emissão de declaração e documentação (Etapas 1 e 2);

▪ Manter o Serviço de Inclusão e Acessibilidade a Informação - SIAI mediante

agendamento (Etapa 2);

▪ Disponibilizar nos sites das bibliotecas o link para o Guia de Fontes de Informação,

Produtos e Serviços Digitais das Bibliotecas da Unesp (Etapas 1 e 2);

▪ Ampliar canais de comunicação para atendimentos on-line (Etapa 1 e 2);

▪ Promover e divulgar periodicamente campanhas de conscientização sobre higiene,

informação e mudanças nos serviços de biblioteca (Etapas 1 e 2);

▪ Enfatizar com avisos junto aos materiais emprestados que os mesmos não devem

ser higienizados com nenhum produto químico, pois podem danificá-los

permanentemente (Etapas 1 e 2);

▪ Aprimorar a divulgação das fontes de informação digitais disponíveis, como o Guia

de Fontes de Informação, Produtos e Serviços Digitais das Bibliotecas da Unesp, e

outros meios (Etapas 1 e 2);

▪ Fortalecer a oferta de recursos informacionais virtuais dando suporte aos docentes,

pesquisadores e discentes (Etapas 1 e 2);

▪ Suspender as multas e/ou outras penalidades no período da Pandemia (Etapas 1 e

2).

O Quadro 5 demonstra quais serviços serão oferecidos em cada etapa.
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Quadro 5 - Resumo dos serviços

Fonte: Elaborado pelos autores
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4  ACERVO

A princípio o acervo deverá permanecer fechado, sendo o acesso permitido

somente aos servidores da Biblioteca, devido ao risco de contaminação da equipe, do

ambiente e dos materiais bibliográficos.

4.1 Procedimentos a serem adotados

▪ Permitir acesso ao acervo somente aos servidores (Etapa 1 e 2);

▪ Suspender o recebimento de doações (Etapas 1 e 2);

▪ Suspender saída de material para encadernação (Etapas 1 e 2);

▪ Manter a quarentena de 24 horas para as obras devolvidas e/ou adquiridas pois, de

acordo com especialistas é a melhor maneira de descontaminar e manter a

integridade dos materiais. Produtos químicos podem danificá-los permanentemente

(Etapas 1 e 2);

▪ Seguir os passos para devolução ou aquisição de materiais:

o O material devolvido e/ou adquirido deverá ser lacrado, identificado com a
data de saída e encaminhado para sala/espaço de quarentena;

o Para manusear o material da caixa/espaço de devolução o servidor deverá
utilizar todos os EPIs necessários (máscara, óculos ou face shield, jaleco,
luva, touca e calçado fechado);

o O espaço reservado para quarentena deverá estar ventilado e com estantes
ou caixas devidamente identificadas com a data de saída;

o Ao terminar a quarentena os materiais serão devolvidos no sistema, exceto
Bauru e Rio Claro.

O Quadro 6 e o Fluxograma 1 oferecem um panorama geral sobre o acervo e o

processo de devolução.

Versão: 2.0
Data de Elaboração: 25/08/2020
Data de Revisão: 26/09/2021 Página 15 de 26



Quadro 6 - Resumo acervo

Fonte: Elaborado pelos autores

Fluxograma 1- Processo de devolução
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Fonte: Elaborado pelos autores
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5 RECOMENDAÇÕES

5.1         Recomendações adicionais

Abaixo listamos algumas sugestões e dicas para ampliar as medidas de

segurança, além de uma lista de recomendações com materiais necessários para uso

durante o período de aplicação deste Protocolo.

Dicas/sugestões/recomendações Fonte

Usar calçado fechado durante o expediente de trabalho CRB-8

Manter cabelos compridos constantemente amarrados/presos CRB-8

Remover a barba CRB-8

Retirar ou higienizar cortinas e persianas CRB-8

Visita virtual à biblioteca (apresentação do acervo e espaço da
biblioteca através de vídeo ou fotos ou slides)

PROTOCOLO PARA
BIBLIOTECAS

LISTA DE MATERIAIS SUGERIDOS
Caixas de devolução, de material plástico ou papelão;
Saco de TNT reforçado que acomode dentro da caixa de
devolução;
Lacre com trava (enforca gato) para os sacos de TNT;
Barreiras de contenção para Balcão de atendimento;
Plástico filme;
Máscaras (descartáveis, tecido ou face shield);
Óculos protetor;
Luvas descartáveis;
Jaleco descartáveis ou de tecido;
Toucas descartáveis;
Água sanitária e/ou Hipoclorito;
Panos de chão;
Papel toalha;
Sabonete líquido;
Pulverizador;
Álcool 70 para higienização das mãos e limpeza;
Fitas amarelas para isolamento das áreas;
Fitas amarelas adesivas para demarcar o chão.
lixeiras com acionamento de pedal

PROTOCOLO PARA
BIBLIOTECAS
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Fonte: Elaborado pelos autores

5.2 Recomendações de órgãos competentes

Organização Mundial da Saúde

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Ministério da Saúde

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/destaques/perguntas-e-resposta
s-tiresuas-duvidas-sobre-o-novo-coronavirus

Comitê Unesp Covid-19

https://www2.unesp.br/portal#!/covid19

Conselho Regional de Biblioteconomia CRB-8

http://www.crb8.org.br/comunicado-crb-8-compilacao-dos-cuidados-necessarios-para-a-re
abertura-de-bibliotecas/
http://www.crb8.org.br/recomendacoes-da-comissao-brasileira-de-bibliotecas-cbbu-para-el
aboracao-de-planejamento-de-reabertura-das-bibliotecas-universitarias-2/
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APÊNDICE A - Etapas de Reabertura das bibliotecas em relação ao Plano de
Retomada na Unesp

Conforme os parâmetros das atuais diretrizes da Unesp sobre o trabalho e ensino

na Universidade, contidas no documento Reorganização das Atividades Acadêmicas e

Administrativas da Unesp no Contexto da Pandemia de Covid-19:

As atividades acadêmicas e administrativas poderão ser retomadas
presencialmente e de modo gradual a partir do momento em que que o
valor de Rt (taxa de reprodução) para o município que abriga a Unidade
Universitária se mantenha abaixo de 1 e a taxa de ocupação de leitos de
unidade de terapia intensiva se mantenha abaixo de 60% no Departamento
Regional de Saúde que abrange a Unidade Universitária por 14 dias
consecutivos.
A progressão de uma etapa à seguinte dar-se-á a cada 2 semanas desde
que o valor de Rt para o município que abriga a Unidade Universitária (taxa
de reprodução) se mantenha abaixo de 1 e a taxa de ocupação de leitos de
unidade de terapia intensiva/Covid-19 se mantenha abaixo de 60% no
Departamento Regional de Saúde que abrange a Unidade Universitária por
14 dias, conforme o previsto no Quadro 1.
A definição da prioridade de retorno das áreas, setores, departamentos,
laboratórios, profissionais, conforme as etapas descritas no Quadro 1
caberá à Direção ou à Coordenação Executiva das Unidades.
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP, 2021, p. 2)

O retorno acontecerá em 4 etapas:

Etapa A – até 20%

Etapa B – até 35%

Etapa C – até 70%

Etapa D – até 100%

Diante desse cenário apresentamos o Quadro 1 correlacionando as etapas

apresentadas para as Bibliotecas com o faseamento sugerido pelo COMITÊ UNESP

COVID-19 (2021, p.3),
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Quadro 1 – Comparativo das Etapas de Reabertura das Bibliotecas de acordo com o

previsto no documento Reorganização das Atividades Acadêmicas e

Administrativas da Unesp no Contexto da Pandemia de Covid-19

Início vinculado ao cenário epidemiológico

Biblioteca
Etapa

preparatória
Etapa A Etapa B Etapa C Etapa D

Etapa 1 -- X

Etapa 2* -- X X X

* Etapa 2: Início do acesso gradual à biblioteca estabelecendo percentuais de ocupação conforme
as possibilidades e análises futuras.
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