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RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE 
BIBLIOTECONOMIA -10ª REGIÃO CONCERNENTES AO PERÍODO 

DE ISOLAMENTO SOCIAL 
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA 

 
O Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região, no uso de suas 
atribuições regimentais de atuação consultiva no que tange à Biblioteconomia, em sua 
jurisdição, recomenda às autoridades e profissionais do Rio Grande do Sul, que as 
bibliotecas permaneçam fechadas ao público enquanto houver recomendações 
de isolamento das autoridades sanitárias. No entanto, é recomendável que ofereçam 
aos seus públicos serviços alternativos durante o período de isolamento social. 
 
Quando a reabertura ao público for imprescindível, como no caso de bibliotecas em que 
o uso do acervo seja necessário para pesquisa e como fonte de informação para 
planejamento e execução de ações de combate à pandemia e outras funções essenciais, 
deverão ser observados protocolos de segurança, tais como: 
 
. Priorização do regime de plantão, mantendo a Biblioteca aberta em alguns 
dias/turnos da semana, possibilitando presença mínima de pessoal a cada turno; 

. Permanência de no máximo de 30% da capacidade de público nos ambientes da 
biblioteca; 

. Obrigatoriedade de adoção de procedimentos de higienização e uso de máscaras para 
acessar a biblioteca; 

. Observância das regras de distanciamento para usuários e funcionários; 

. Acesso ao acervo restrito aos funcionários da biblioteca; 

. Fechamento das salas para estudo em grupo; 

. Limpeza frequente, com álcool 70%, de piso e equipamentos da biblioteca, como 
balcão, mesas, cadeiras, poltronas e estantes. 

As demais bibliotecas, especialmente as públicas, escolares, comunitárias e 
universitárias, podem e devem contribuir com o isolamento social, oferecendo, dentro 
dos limites de sua infraestrutura, serviços que permitam e estimulem as pessoas a 
realizarem atividades relacionadas à leitura e à pesquisa em suas casas, tais como hora 
do conto online, oficinas, entrega de livros, divulgação de informações sobre fontes 
pesquisa e de entretenimento, desde que observados as recomendações de segurança 
para os funcionários. 
 
 Em qualquer das situações, devem ser observadas os seguintes procedimentos no uso e 
manipulação dos materiais da biblioteca: 
 
. Receber o material com luvas e, após, higienizar as mãos com água, sabão e álcool em 
gel 70%; 
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. Manter os materiais em quarentena de 5 (cinco) dias após a devolução por um 
usuário; 

 

. Antes de disponibilizar novamente os materiais, usando equipamentos de proteção 
individual, higienizar as capas dos livros com álcool e papel toalha, descartando o papel 
toalha em seguida e higienizando as mãos. 

Porto Alegre, 27 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Luciana Kramer P. Müller, CRB-10/2022 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 


