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1 INTRODUÇÃO
A Covid-19 foi definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença
infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), reconhecida como pandemia de alto
risco de contágio em 11 de março de 2020.
Considerada como uma emergência de saúde pública, teve sua origem na China, no
final de 2019, e rapidamente se espalhou pelo mundo (OPAS; OMS, 2020), trazendo graves
consequências em diversos âmbitos da vida humana, afetando a saúde, a economia, a educação,
mudando por completo o estilo de vida e o comportamento das pessoas.
Diante desse cenário, muitas medidas foram adotadas por instituições diversas,
seguindo orientações de órgãos competentes internacionais e nacionais de saúde para atender
aos novos protocolos de isolamento e distanciamento social, bem como adoção de medidas
básicas de higiene pessoal. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
No Brasil, a suspensão dos atendimentos presenciais nas instituições federais de ensino
superior e por consequência nas suas bibliotecas se deu considerando a preservação da vida
humana, seguindo as várias orientações legais para o serviço público federal, de instâncias
como Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério da Educação e a portaria da
Presidência Nº 08, de 17 de março de 2020, que estabelece o regime de trabalho remoto, em
caráter temporário e excepcional, quanto ao exercício de atividades por servidores e
empregados públicos dos órgãos da Presidência da República em razão do estado de
emergência de saúde.
Desse modo, observando a legislação vigente, a Universidade Federal do Oeste da
Bahia (UFOB) através do Conselho Universitário (CONSUNI) por meio do ato decisório
CONSUNI Nº 003/2020 e da portaria Nº 72, de 19 de março de 2020, aprova e oficializa a
suspensão das atividades acadêmico-administrativas presenciais, adotando o trabalho remoto.
Neste seguimento, as Bibliotecas UFOB estabelecem novos parâmetros e ações para
rotinas administrativas no ambiente de trabalho. As ações propostas foram baseadas em
recomendações feitas por organismos internacionais e nacionais para Bibliotecas Públicas e
Universitárias, tais como: International Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA); American Library Association – (ALA); Comissão Brasileira de Bibliotecas
Universitárias (CBBU); Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) e a Federação Brasileira
de Associações de Bibliotecários, Científicas da Informação e Instituições (FEBAB). A
presente proposta segue, também, as recomendações do Plano de Biossegurança da
Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) realizado por uma ação do Grupo de Trabalho
para Gerenciamento da Covid-19 da UFOB (GTG-COVID/UFOB), instituído pela Portaria No.
5

068/2020 do Gabinete da Reitoria, em 16 de março de 2020, sendo composto por especialistas
de diversas áreas do conhecimento.
Essas orientações que integram este documento foram elaboradas levando em
consideração a atual conjuntura da pandemia no Brasil, particularmente no estado da Bahia,
justificando a adoção de medidas e procedimentos preventivos de segurança à saúde da equipe
das Bibliotecas UFOB, ao adotar um plano de ação de retomada das atividades presenciais, que
visa garantir que as bibliotecas tenham as condições necessárias para seu funcionamento e
segurança dos trabalhadores do setor e seus usuários.
Cada biblioteca deverá analisar o seu contexto e adaptar a sua realidade. Contudo,
ressaltamos que estas recomendações e orientações propostas são passíveis de mudanças de
acordo com o cenário epidemiológico regional e nacional ao longo do processo, bem como
surgimento e levantamento de novos cenários e atividades por meio do plano de biossegurança
da UFOB. Nesse sentido, recomenda-se o acesso contínuo aos meios de divulgação de ações
institucionais para observar sobre atualização no plano de ação das Bibliotecas da UFOB.
Casos omissos neste plano de ação deverão ser encaminhados ao GTG-COVID/UFOB, através
do e-mail covid19@ufob.edu.br, para obtenção de orientações.

2 OBJETIVOS
● Adotar medidas e ações a partir das orientações e recomendações dos órgãos
competentes internacionais, nacionais e do plano de biossegurança da UFOB para
retorno gradativo e seguro das atividades presenciais nas Bibliotecas UFOB;
● Orientar toda a comunidade acadêmica sobre o cumprimento dos procedimentos,
normas e técnicas adotados, que serão compartilhados quando do retorno das atividades
presenciais nas bibliotecas da UFOB.

3 PLANO DE AÇÃO

O plano de ação será dividido em (5) cinco pontos, são eles: Servidores/Terceirizados;
Usuários; Acervo; Equipamentos e Espaços Físicos.
Ressalta-se que cada biblioteca universitária deverá analisar seu contexto e adaptar as
orientações de acordo com a realidade da multicampia, devendo garantir a adoção das medidas
de biossegurança. As etapas seguintes referem-se a fase inicial de retomada das atividades
presenciais, havendo atualizações de acordo com o retorno gradual.
6

3.1 SERVIDORES /TERCEIRIZADOS
● Escalonamento e/ou redução do horário de atendimento à comunidade acadêmica,
período será definido pela Biblioteca, junto com a Direção ou Administração;
● O atendimento no retorno presencial, funcionará de forma gradual para empréstimos e
devoluções no setor;
Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPIs) no setor de trabalho como: máscara de
tecido ou descartável e viseiras para atendimento aos usuários; luvas e jalecos para manuseio
de materiais informacionais e processamento técnico, seguindo as orientações da OMS (anexo
A);
● Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o antebraço;
● Utilizar obrigatoriamente a máscara no recinto da Biblioteca;
● Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção com as mãos não higienizadas;
● Caso necessite tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como
já indicado;
● Não se deslocar para a universidade se apresentar sinais e sintomas sugestivos da
Covid-19: febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, perda de paladar (anosmia), perda
de olfato (disgeusia), falta de ar etc.
● Caso venha a apresentar sintomas, deve informar à chefia imediata que encaminhará
para o e-mail monitoramentocovid19@ufob.edu.br, a fim de que sejam tomadas as
providências necessárias. Adicionalmente, busque orientação pelos canais on-line
disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde e siga as
recomendações do profissional de saúde;
● Higienizar as mãos antes e depois de colocar e tirar a máscara. Evite tocá-la durante o
uso.
● Lavar as mãos com água e sabão e/ou álcool 70% líquido ou em gel;
● Manter disponível álcool 70% líquido ou em gel nas instalações da Biblioteca;
● Manter o distanciamento de pelo menos 2 metros entre servidores no balcão;
● Manter o distanciamento entre servidor/usuário;
● Colocar

barreira

física

(divisória)

transparente

no

balcão

para

proteção

servidor/usuário;
● Não compartilhar objetos pessoais e espaços individuais;
● Reorganizar as atividades com condições de trabalho remoto, redistribuição de tarefas
e estabelecimento de Escalonamento.de turnos;
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● Evitar reuniões presenciais e distribuição de documentos impressos;
● Realizar reuniões usando plataformas digitais;
● Solicitar treinamento/capacitação para o uso correto dos EPIs por meio de orientação
de um profissional experiente/especializado.
● Ofertar orientações preventivas aos usuários recomendadas pelo Ministério da Saúde,
através dos murais de avisos, e-mails e canais de comunicação da biblioteca; banner,
painel e faixas;
Obs.: Os espaços comuns, como balcão e áreas de atendimento, são áreas
potencialmente contaminadas, portanto, realizar higienização frequentemente com
saneantes de ação comprovada contra o novo coronavírus e não deixar itens pessoais
nesses locais.

3.2 USUÁRIOS
● Entrar e permanecer no ambiente da biblioteca usando máscara;
● Respeitar a distância sinalizada na fila de empréstimo (atendimento no balcão);
● Respeitar as fitas e marcações no solo evitando aglomerações;
● Evitar a prática de cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;
● Realizar, frequentemente, a higienização das mãos - lavagem com água e sabão e, na
indisponibilidade destes insumos, utilizar álcool 70% - principalmente após tossir,
espirrar, usar o banheiro, manusear objetos de uso compartilhado, tocar em superfícies
e objetos de uso comum, e antes e após a colocação da máscara, etc;
● Ao tossir ou espirrar, permanecer com a máscara ou usar lenço descartável. Isso evita
que as secreções do corpo entrem em contato com superfícies ou com outras pessoas;
● Respeitar o limite definido de 1 usuário por mesa;
● Respeitar o distanciamento de pelo menos 2 metros entre as mesas;
● Manter o distanciamento de no mínimo de 2 metros entre si;
Obs.: Os espaços comuns, como balcão e áreas de atendimento, são áreas
potencialmente contaminadas, portanto, realizar higienização frequentemente com
saneantes de ação comprovada contra o novo coronavírus e não deixar itens pessoais
nesses locais.
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4 ACERVO
Segundo estudos, partículas do vírus (SARS-CoV-2) podem permanecer ativas em
diversos tipos de superfícies por um tempo específico para cada tipo de material1.
No caso específico de materiais utilizados em bibliotecas, os órgãos responsáveis ainda não
chegaram a uma definição do tempo exato de ativação desses microrganismos, especificamente
em relação aos materiais informacionais, que se apresentam em suportes diversos,
considerando que o próprio livro de papel possui em sua composição diversos outros materiais
como tecido, plástico e outros adicionados para segurança do acervo. Por essa indefinição, em
consonância com pesquisas divulgadas (KAMPF et al., 2020), a Comissão Brasileira de
Bibliotecas Universitárias (2020), em seu estudo, recomenda um período de isolamento dos
materiais informacionais emprestados de 14 a 15 dias para que os mesmos sejam manuseados
com segurança.
De acordo com essas premissas, solicita-se que os servidores das Bibliotecas UFOB sigam
estas orientações para o manuseio seguro do acervo e dos seus equipamentos:
● O acervo terá seu acesso restrito somente aos funcionários da biblioteca. Essa restrição
deverá ser sinalizada mediante uso de fita de isolamento tracejada e cartazes
informativos.
● Será obrigatório a adoção da quarentena para todos os documentos (emprestados ou
consultados) que forem manuseados;
● Suspensão da permanência de usuários nas dependências do acervo e processamento
técnico (exclusivo de acesso aos servidores da biblioteca);
● Suspensão de recebimento de doações;
● Dar preferência ao uso de documentos digitais;
● Livros ou qualquer material novo será colocado em quarentena imediatamente;
● Sugere-se suspender ou limitar o acesso para consulta no laboratório de informática e
no uso da sala de videoconferência;
● Suspender atividades culturais presenciais no ambiente da biblioteca.

1

1. Metal - 5 dias; 2. Madeira - 4 dias; 3. Papel - 4-5 dias; 4. Vidro - 4-5 dias; 5. Plástico - Até 72h; 6. Pedra - 212 dias; 7. Papelão - 24h; 8. Luvas latex - 8h; 9. Aço inoxidável - Até 72h; 10. Cobre - 4h; 11. Alumínio - 2 a
8h; 12. Aerossol - 3h. (DOREMALEN, 2020; VIEGAS; UVA, 2020; UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARÁ, 2020).

9

4.1 CIRCULAÇÃO DO ACERVO

A circulação do acervo compreende os serviços de entrada e saída de materiais
informacionais através de empréstimo, devolução, renovação, reserva.

4.1.2 Empréstimos
● Os empréstimos ocorrerão em horário predeterminado de acordo com a disponibilidade
de cada biblioteca;
● Os empréstimos ocorrerão mediante a liberação do acervo, respeitando o período de
quarentena dos materiais bibliográficos;
● Dar preferência ao uso da máquina de autoempréstimo. Recomenda-se a higienização
das mãos antes e após a utilização de autoempréstimo;
● Suspensão de empréstimos interbibliotecas;
● Orientar a utilização de fontes informacionais digitais nos portais de pesquisa:
Portal de Periódicos Capes: <https://www.periodicos.capes.gov.br>;
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD): <http://bdtd.ibict.br>.
Portal Brasileiro de Publicações Científicas Oasisbr - <oasisbr.ibict.br>
Biblioteca Digital Scielo - <https://www.scielo.br/>;
Portal Domínio Público - <http://www.dominiopublico.gov.br>;
e-Aulas da USP: <https://eaulas.usp.br/portal/home>.

4.1.2 Devoluções
● Os materiais bibliográficos serão devolvidos em horário preestabelecido por cada
biblioteca;
● As devoluções deverão ser feitas em locais apropriados e isolados, evitando o contato
do servidor com os materiais, possivelmente contaminados;
● As devoluções serão recebidas, exclusivamente, em caixas (uma para cada dia da
semana) ou locais adaptados para este fim;
● Os livros devolvidos serão registrados no módulo quarentena do Pergamum;
● Os materiais devolvidos devem permanecer em isolamento por um prazo de 14 dias,
sem fazer uso de nenhum produto para higienização;

Obs.: Tendo em vista que não será possível conferir a integridade física do material devolvido,
caso sejam identificados danos (ausência de páginas, itens molhados etc.) no momento da
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colocação dos materiais no acervo, após o período de quarentena, o usuário será contatado para
as providências cabíveis.
Aconselha-se guardar o material devolvido em ambiente ventilado, para maior eliminação do
vírus;
Atrasos de materiais bibliográficos emprestados, ocasionados pelo fechamento das bibliotecas,
no início do isolamento social, serão abonados no retorno das atividades presenciais de ensino,
no ato da devolução dos materiais.

4.1.3 Renovações
● As renovações deverão ser feitas pelo usuário através da sua conta no Sistema
Pergamum de acordo com a disponibilidade do acervo.

4.1.4 Reservas
● As solicitações de reserva de livro deverão ser efetuadas somente pelo usuário através
do Sistema Pergamum, de acordo com a disponibilidade do acervo, respeitando o
período de quarentena dos materiais bibliográficos.

5 EQUIPAMENTOS
● Suspender o uso dos terminais de consulta durante a pandemia;
● Higienizar, diariamente mesas, cadeiras, bancadas, estantes, maçanetas, interruptores,
telefones, teclados, mouse, torneiras, corrimão, bebedouros, elevador, armários,
chaves, portas, pisos e entre outras superfícies;
● Orientar as bibliotecas que possuem laboratório de informática, a distância entre os
computadores deverá ser de pelo menos 2 metros;
● Colocar películas de plástico nos periféricos, como teclado, mouse, tablets, entre outros
e realizar a troca a cada usuário.

6 ESPAÇOS FÍSICOS
● Permanecer com as portas e janelas abertas priorizando a ventilação natural;
● Limitar o acesso ao interior das bibliotecas e o tempo de permanência;
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● Limitar o número de usuários nas dependências das bibliotecas, conforme Protocolo de
distanciamento físico;
● Suspender o acesso às dependências das bibliotecas em que o espaço de estudo coletivo
for integrado ao acervo;
● Manter as salas de estudo em grupo fechadas enquanto perdurar a pandemia;
● Demarcar o chão com a distância mínima de 2 metros entre as pessoas;
● Reorganizar e/ou delimitar a quantidade de mesas e cadeiras e mantê-las afastadas com
2 metros de distância, no mínimo;
● Numerar as mesas para fiscalizar melhor o ambiente, quando necessário;
● Restringir o número de usuários simultâneos no balcão de atendimento, obedecendo a
fila e a distância mínima de 2 metros;
● Colocar proteção de acrílico nas instalações do balcão de atendimento;
● Disponibilizar lixeiras com pedal nos locais sinalizados para o descarte de EPIs,
conforme as normas de gerenciamento de resíduos da instituição;
● Manter disponível álcool 70% líquido ou em gel nos pontos estratégicos da biblioteca;
● Retirar sofás, poltronas, puffs, almofadas, tapetes, e outros itens de dentro do espaço da
Biblioteca;
● Higienizar diariamente os espaços da biblioteca com saneantes com ação comprovada
para o novo coronavírus e produtos recomendados pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
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