FASE 3
BIBLIOTECA LES VOLTES
Recomanacions per a un ús responsable

50%

Si té símptomes de
COVID-19 o està
diagnosticat no vagi a
la biblioteca.

L’aforament s’ha
reduït al 50% per
assegurar la
distància de
seguretat.

Mantingui sempre una
distància de seguretat
de 2 metres amb la
resta de persones que
hi ha dins la biblioteca.

És recomanable
que vingui sol a
la biblioteca.

La biblioteca compleix
amb les condicions de
neteja i desinfecció
adequades.

Fagi ús del gel
hidroalcohòlic que hi ha
a la seva disposició. És
recomanable la higiene
de les mans en entrar a
la biblioteca.

Circuli únicament per les
zones permeses
als usuaris.

Segueixi en tot
moment les
indicacions del
personal de la
biblioteca.

Els menors de 14 anys
sempre han d’anar
acompanyats
d’un adult.

Utilitzi preferentment
les escales. L’ascensor
només pot ser
utilitzat per una única
persona alhora.

SERVEIS DISPONIBLES
Mantingui sempre la distància de seguretat.
Informació bibliogràfica.
Préstec i devolució:

•

•

•

•

Consulti al web de la
biblioteca el catàleg Aladí.
És recomanable la petició
o reserva prèvia dels
documents.

Consulta a Sala:

•
•
•

Amb un 50% de l’aforament.
El lloc de consulta serà
netejat i desinfectat després
de cada usuari.
Podrà permetre’s l’estudi
a sala sempre que puguin
donar-se les condicions
necessàries.

El personal de la biblioteca
és l’encarregat d’anar a
buscar i lliurar els documents
prestats.

Ordinadors de la
biblioteca:

•

Es netejaran després
de cada ús.

Les obres que s’endú no
estan infectades. Han passat
un període de quarentena
de 14 dies.

•

Caldrà fer-ne reserva
prèvia. El personal
gestionarà les peticions.

La devolució dels documents
es fa excusivament a través
de la bústia exterior de la
biblioteca.

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE COORDINACIÓN BIBLIOTECARIA

Activitats culturals:

•

Es duran a terme
complint amb el 50%
de l’aforament.

SERVEIS
NO DISPONIBLES
Els documents de lliure
accés no estan disponibles
per als usuaris.

•

Pot sol·licitar
els documents al
personal de la biblioteca.

La Sala infantil és
tancada al públic.
El préstec
interbibliotecari
no està disponible.

