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SOLICITANTE: Coordenador da Biblioteca da UFJ 

        Senhor Denis Junio de Almeida 

                           

SOLICITAÇÃO: Parecer referente a abertura da biblioteca 

 

         Prezado Senhor,  

 

Em resposta a solicitação, seguem as orientações/recomendações deste Comitê, sobre 

condutas a serem adotadas para a segurança do quadro de funcionários que atuam nas bibliotecas 

de forma organizada e segura para a retomada dos serviços:  

 

▪ Restringir a abertura da biblioteca a serviços não presenciais, evitando o acesso do 

público aos espaços internos das bibliotecas; 

▪ Adiar o retorno às atividades presenciais do pessoal do grupo de risco, 

▪ Garantir a segurança de todos os trabalhadores da biblioteca com prioridade, devendo 

ser assegurada a existência de equipamento de proteção individual: 

1. máscaras,  

2. luvas de procedimento, devem ser utilizados no procedimento de desinfecção 

dos livros, 

3. óculos de proteção, utilizados em caso de entrega dos livros aos usuários, 

quando não há possibilidade de se manter distanciamento, 

4. além de produtos para limpeza das mãos e desinfecção (sabonete líquido 

adequado e álcool a 70%), 

▪ Disponibilizar para os funcionários de serviços gerais botas de cano longo, avental de 

manga longa impermeável, luvas de borracha, máscaras, óculos e toca além de 

materiais e produtos adequados para a limpeza e desinfecção do ambiente, 

▪ Orientar a importância da utilização dos EPIs recomendados pelas organizações de 

saúde, 



▪ Reorganizar as atividades possíveis com condições de teletrabalho, e-mail, 

redistribuição de tarefas e estabelecimento de turnos, 

▪ Realizar de revezamento de turnos de trabalho entre os servidores, 

▪ Redistribuir o mobiliário e estações de trabalho de forma que haja distanciamento 

físico recomendado, 

▪ Evitar reuniões presenciais, 

 

Acesso à usuários: 

 

▪ Restringir atendimento à acadêmicos, docentes e técnicos administrativos, 

▪ Controlar os acessos de forma a não haver aglomeração, adotar o espaçamento 

indicado pelas autoridades sanitárias, mediante sinalização no chão marcando o 

espaçamento, diminuir o mobiliário, e disponibilizando os mesmos ao mínimo 

necessário, 

▪ Divulgar novas formas de acesso, horários e utilização dos serviços através da 

definição de procedimentos claros, 

▪ Realizar empréstimo e devolução de livros por e-mail com agendamento de horário 

para a obtenção ou devolução dos livros, 

▪ Permitir o acesso ao acervo da Biblioteca, apenas os servidores, inibindo assim a 

maior forma de contaminação, 

▪ Abrir a porta da biblioteca nos horários estabelecidos para retirada e devolução dos 

livros,  

▪ Fornecer material de proteção individual aos usuários, como álcool em gel a 70%, 

máscaras descartáveis e luvas para aqueles que entrem no espaço da biblioteca;  

▪ Impedir o uso de espaços coletivos como salas de estudo em grupo, laboratórios de 

informática, auditórios etc. 

▪ Seguir o roteiro abaixo para recebimento das devoluções:  

a) Realizar exclusivamente em caixas ou locais adaptados para este fim, para não os 

receber diretamente no balcão da Biblioteca,  

b) Usar equipamentos de proteção individual (luva, máscara, óculos e proteção), 

borrife álcool 70% na capa do livro e seque com papel toalha;  

c) Acomodar o material recebido no carrinho separado para a data específica;  

d) Acondicionar o material em locais que permita a circulação de ar e, desinfecção 

com maior facilidade, 



e) Evitar manusear os livros recebidos nos próximos 36 horas, nem o liberar para 

empréstimo;  

f) Após o período de 36 horas, liberar o material para a guarda na estante. 

 

Oferta de serviços online   

▪ Priorizar a aquisição de conteúdo eletrônico;  

▪ Aprimorar os serviços online existentes e o conteúdo digital;  

▪ Ampliar os serviços de atendimento remoto e divulgar os existentes 

(referência virtual);  

▪ Divulgar todos os conteúdos digitais disponíveis, inclusive os que estão sendo 

oferecidos pelos editores neste período de crise;  

▪ Fazer uso intensivo das redes sociais para manter a comunidade de usuários 

informada sobre datas de abertura e oferta de serviços.  

Em caso de alguma solicitação por outro tipo de serviço presencial, informar que durante 

o   estado de emergência em saúde os serviços estão suspensos e devido a quantidade reduzida 

de servidores presencialmente. 

 

Orientamos a adesão dos servidores as recomendações já preconizadas pelo Ministério 

da Saúde, a saber:  

 

▪ Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 

higienize com álcool em gel 70%; 

▪ Utilização de máscaras em tempo integral;  

▪ Possuir máscaras reserva para troca a cada duas horas de uso ou quando apresentar 

sujidade ou perceber excesso de umidade; 

▪ Tossir ou espirrar, cobrindo o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos.  

▪ Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas (ao tocar, lave sempre as mãos 

como já indicado); 

▪ Manter uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 

espirrando; 

▪ Evitar abraços, beijos e apertos de mãos;  

▪ Higienizar com frequência o celular;  

▪ Não compartilhe objetos de uso pessoal.; 

▪ Manter os ambientes limpos e bem ventilados; 



▪ Realizar limpeza e desinfeção de todo o ambiente pelo menos duas vezes ao dia, e móveis 

e equipamentos em uso frequentemente e sempre que necessário, principalmente após 

uso, 

▪ Em caso de sintomas sugestivos do COVI 19, afastamento do servidor e encaminhamento 

para o serviço de referência do município, e afastamento dos contatos. 

 

Qualquer dúvida nos colocamos a disposição, 

Atenciosamente, 

 

                                                                                             Jataí, 07 de julho de 2020. 
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