BIBLIOTECA MINISTRO OLAVO BILAC PINTO

PLANO DE AÇÃO PREVENTIVA
CONTRA A COVID-19

Santa Rita do Sapucaí – MG
2022

Objetivo:

O objetivo geral desse procedimento é amparar os colaboradores e usuários da
Biblioteca Ministro Olavo Bilac Pinto no que se refere as ações preventivas contra do
Covid-19 e o controle de limpeza e higienização desse ambiente.

As recomendações indicadas abaixo devem ser seguidas por todos os usuários da
biblioteca, bem como colaboradores e visitantes.

Todas essas orientações seguem estudos de protocolos de Instituições reconhecidas
mundialmente e também instituições universitárias brasileiras:
 American Library Association – ALA;
 International Federation of Library Associations and
 Institutions – IFLA;
 Institute of Museum and Library Services.
 Site do Ministério da Saúde;
 Site da Organização Mundial de Saúde;
 Protocolo de Prevenção contra o Covid-19 das Bibliotecas da Universidade de
Campinas (UNICAMP)
 Protocolo de Prevenção contra o Covid-19 das Bibliotecas Universidade de
Brasília (UnB)
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1 Orientações gerais
 De acordo com as orientações e protocolo geral do Inatel todos os
colaboradores, alunos e visitantes ao adentrar o campus do Instituto, devem:
o Fazer uso de mascaras (OPAS/OMS, 2020)
o Higienizar as mãos (OPAS/OMS, 2020)
o Manter o distanciamento entre pessoas (2 metros)

2 Orientações específicas
2.1 Na chegada na Biblioteca
Em 2020
 Higienizar as mãos com álcool gel.
 Deixar as janelas abertas para a circulação natural do ar.
 Adaptação de acrílicos no balcão de atendimento e separação das estações de
trabalho.
 Os computadores compartilhados estão com distanciamento e os usuários
devem proceder com a higienização com álcool 70% antes do seu uso no
teclado e mouse.
 Uso das salas de estudos devem obedecer ao distanciamento e uso de
máscaras
 As renovações de títulos com os usuários foram automática de março de 2020
até março de 2022
 O desrespeito ao protocolo de saúdo é indicado para a Coordenação da
Biblioteca e Pro-diretoria de Graduação.

Em 2022
 O uso de Álcool em gel e máscaras prevalece nas indicações e protocolos
institucionais.
 A entrega do título no balcão de atendimento foi permitida presencialmente
 O período da quarentena de livros de 10 foram para 05 dias.

2.2 Durante o expediente
 Higienizar as mãos com álcool gel;
 Lavar as mãos com água e sabão todas as vezes que utilizar os banheiros;
 Lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia;
 Usar máscaras na Biblioteca durante todo o expediente;
 Ao utilizar as escadas, evitar tocar no corrimão;
 O colaborador que tiver contato com o público em geral:
o Redobrar os cuidados de higiene e utilizar todos os equipamentos de
proteção individual (EPI) fornecidos pelo Inatel.
o O colaborador é o responsável pela higienização diária do seu posto de
trabalho (unidade individual);
o Os equipamentos (materiais) de uso compartilhado como telefones,
impressoras, teclados, mouses, entre outros, devem ser sempre
higienizados antes de serem utilizados.
 Utilizar luvas descartáveis, sempre que possível, principalmente se tiver que
tocar em diferentes superfícies ao longo do expediente como exemplo o
serviço de digitalização e ao sair ou ir ao banheiro a mesma deverá ser
descartada.

2.3 Da conservação e limpeza

 Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos durante todo o
expediente de trabalho;
 Utilizar álcool 70% ou produto de limpeza adequado para higienizar as
superfícies de contato;
 Descartar o material não reutilizável para limpeza em local apropriado e bem
acondicionado;
 As estações de trabalho dos servidores serão higienizadas pelos próprios
servidores.

 Os locais de uso coletivo como: mesas, sofás, e assentos no ambiente da
biblioteca e hall de convivência no prédio do CICCT devem receber uma
limpeza constante e estipulada pelo setor de limpeza do Inatel.

2.4 Do recebimento de obras (livros)

 Deixar um carrinho de livros separado e higienizado no puxador para que seja
colocado as obras que serão entregues pelo usuário
o Lembrar que no revezamento do uso do carrinho o colaborador precisa
realizar a higienização do mesmo)
 Ao receber o material aspergir o produto de álcool 70% e colocar o material no
carrinho de livro e acomodar nas estantes separadas (figura 2) indicadas no
prazo indicado (figura 1) conforme abaixo:
Figura 1 – Tabela de duração do vírus

 Diante do estudo acima o prazo da retenção dos livros estipulado pela
Biblioteca Ministro Olavo Bilac Pinto em 2020 foi de 9 dias conforme estudo do
Centro de Memória da Unicamp (BARBOSA, 2020). Em março de 2022 foi
determinado 05 dias para a quarentena do livro. Este estudo levou em
consideração que o livro além de se papel, também possui um revestimento
de plástico na capa, por isso a recomendação indicada é a da superfície do
plástico.

 Estes serão organizados em ambiente apropriado e ventilado, ordenados por
data de recebimento e por classificação para que seja visível a distribuição do
conjunto (conforme – Figura 2).
 Esse método de acondicionamento espera-se ajudar na flexibilidade e rapidez
no atendimento após o período de retenção para as novas solicitações,
reservas ou retorno ao acervo.
 Em 2022 as estantes foram diminuídas para 05 apenas.
 Importante saber que essas estantes estão em uma área que não é de grande
circulação e movimentação dos usuários e serão sinalizadas como área em
Isolamento para o Conjunto de Obras em Quarentena.

2.5 Da organização na estante

 A partir do prazo estipulado a organização nas estantes será realizada para o
recebimento das obras do acervo. Segue abaixo um escopo do conjunto da
organização em prateleiras em marços de 2020.
Figura 2 – Conjunto Quarentena

Planejamento elaborado pelo Bibliotecário – Paulo Eduardo de Almeida CRB62718

 Esse ambiente deverá ter uma rotina de limpeza estabelecida pelo Setor de
limpeza da Prefeitura de Campus do Inatel seguindo as regras indicadas pela
Vigilância Sanitária da cidade de Santa Rita do Sapucaí – MG.

2.6 Das reservas de obras em quarentena
2020
 O livro devolvido, caso esteja em reserva somente será disponibilizado após
cumprir o período de retenção indicado acima. Em hipótese alguma será
permitido o empréstimo antecipado, das obras. Essa recomendação é para ser
cumprida sem exceções.
 Pedidos urgentes e emergenciais serão avaliados pela a Coordenação da
Biblioteca juntamente com a Pró Diretoria de Graduação que seguirá todas as
orientações indicadas pela área de saúde e higienização de documentos.1
 Outras situações inesperadas serão avaliadas pela Coordenação da Biblioteca
juntamente com a Pró-Diretoria de Graduação do Inatel.
2022
 Os serviços foram flexibilizados e as reservas, empréstimos e uso das salas
foram liberadas com protocolos existentes.
PEA 18/03/2022 Versão II

1

Estudos da conservadora Alessandra Barbosa do Centro de Memória da Unicamp, existem
possibilidades em realizar o processo ter menos tempo, para isso é recomendável fazer a
desinfecção com nebulização de álcool 70% desde que seja realizado teste de solubilidade das tintas
e revestimentos, bem como avaliação do seu estado de conservação. Caso opte-se pela desinfecção
do livro, este deve ficar de 48 a 72 horas aberto em área ventilada antes de ser devolvido para as
estantes. Lembramos que a atividade de desinfecção com álcool 70% deve ser feita em casos
extremos e é aconselhável não repetir o processo, devido ao risco de fragilizar as fibras do papel e os
elementos sustentados (tintas, carimbos e selos); A atividade de higienização, que consiste em
remoção de particulados de poeira e sujidade com trincha macia em todas as páginas do livro e
geralmente realizada em mesa de higienização, só poderá ser executada após finalizar o prazo
mínimo de quarentena da obra.
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