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Considerando que a maior parte das atividades da Biblioteca se concentra no 

atendimento presencial (empréstimos, devoluções, pesquisa nos computadores, 

utilização da sala de estudos, orientação na elaboração de trabalhos acadêmicos, 

capacitações no uso das fontes de informação), nossa experiência com o 

atendimento remoto ficou restrita à atualização das nossas redes sociais 

(Facebook e Instagram), atualização do site da Biblioteca, retorno às mensagens 

recebidas através do e-mail, Facebook e Instagram e do Fale Conosco do site da 

Biblioteca, com envio de informações e documentos solicitados pelos usuários.  

Em geral conseguimos atender às questões encaminhadas, deixando somente 

aquelas que se referiam ao processamento técnico da produção intelectual dos 

docentes que só conseguiremos fazer a partir de computadores da Biblioteca.  

Em relação ao planejamento para um futuro retorno às atividades presenciais, os 

colegas da equipe da Biblioteca deram as suas sugestões e contribuições, de 

acordo com o seu ponto de vista, descritas a seguir: 

A retomada das atividades presencias, deve ser feita de maneira bastante 

articulada e cuidadosa, uma vez que a Biblioteca é um local de grande fluxo e 

aglomeração de pessoas e a exposição dos colegas é bastante grande, em virtude 

do atendimento ao público, tanto interno quanto externo. O retorno se dará antes 

de se ter uma vacina, então precisamos manter os cuidados necessários para 

evitar a contaminação. 

A Covid-19  é transmissível principalmente por meio de gotículas de saliva, depois 

de tosse ou espirro, e também com o contato com superfícies ou pessoas 



contaminadas. Essas gotículas se depositam em superfícies, como as dos itens 

dos acervos, podendo ser depósitos do vírus, e por isso, transmissores. Dessa 

maneira, é cauteloso proceder como se tais itens fossem transmissores.  Estudos 

realizados até o momento mostram que o vírus da Covid-19 pode ficar em 

superfícies por vários dias. 

Dessa maneira, é aconselhado o isolamento de instituições detentoras de acervos 

– como bibliotecas, museus e também arquivos. Ou seja, a orientação é que elas 

permaneçam fechadas durante a pandemia e pelo menos até a eliminação do risco 

para o público, quando será possível, novamente, o mínimo de aglomeração1. 

Sendo assim, os livros e demais materiais do acervo podem servir como meio de 

contaminação, por isso será necessário deixar os itens, recebidos em devolução, 

em uma quarentena de cerca de 14 dias.  

Para os materiais que possam ter estado em contato com o vírus, o desinfetante 

mais eficiente seria justamente não fazer nada – esperar e mantê-los em 

quarentena por pelo menos 14 dias. Evitando-se a transmissão e o dano ao acervo 

com a aplicação de materiais de limpeza. 

Todos os especialistas e conservadores são absolutamente contra a limpeza do 

acervo utilizando produtos como desinfetantes, cloros e álcool, sejam em aerossol 

ou líquidos. Tais produtos têm grande potencial para danificar materiais 

bibliográficos, por vezes, de maneira irreversível. Podem causar oxidação, 

dissolução de tintas, de anotações, desbotamento da cor, etc. É preferível isolar o 

acervo/a coleção/os itens por um período de tempo em que o vírus não sobreviva 

mais. 

O isolamento é a medida recomendada tanto durante quanto após a pandemia, no 

caso de devoluções de livros e outros, por exemplo. Durante, preserva-se a saúde 
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dos trabalhadores e também do acervo; após, colocando livros devolvidos em 

quarentena, evita-se contágios desnecessários. 

Na pós-pandemia, recomenda-se uma quarentena para todos os itens devolvidos 

às bibliotecas. Para manuseá-los, fora dessa quarentena, recomenda-se o uso de 

luvas que devem ser descartadas imediatamente após o manuseio, para que nada 

mais seja tocado. Após isso, lavar as mãos da maneira e pela quantidade de tempo 

recomendada pela Organização Mundial da Saúde. 

O isolamento do material deve ser feito colocando-os em bolsas plásticas com 

zíper ou mesmo sacolas, que deverão ser lacradas por até 14 dias, tomando o 

cuidado de colocar uma etiqueta com a informação da data de recebimento. 

Para os acervos, o desinfetante, a limpeza mais barata, simples, segura e eficiente 

é o tempo. Dessa forma, impediríamos com segurança a transmissão indireta em 

qualquer um dos materiais com os quais os livros são feitos (papel, papelão, tecido 

ou plástico) e não correríamos o risco de danificá-los aplicando produtos que 

tenham efeitos químicos e físicos nos documentos. 

O recomendado é a limpeza apenas de áreas comuns e locais que muitos tocam, 

como maçanetas, mesas, cadeiras, bancadas. Na limpeza de superfícies e locais 

de uso comum recomenda-se o uso de luvas e, se possível, óculos de proteção.  

Reabrir gradualmente quando regras, permissões e estruturas e recursos da 

biblioteca permitirem que isso ocorra com segurança. A segurança deve ser uma 

prioridade. 

O atendimento ao público que até agora vinha sendo feito, deve ser repensado, 

tanto em relação ao fluxo de pessoas quanto ao acesso ao acervo: atualmente, a 

nossa rotina  permite que os leitores entrem e manuseiem irrestritamente os livros, 

mas na atual conjuntura, isso se torna inviável, pois não há como higienizar 

adequadamente os livros com algum tipo de produto, pelo enorme risco de 

deterioração das obras.  

As atividades voltadas ao público devem se dar preferencialmente de forma 

remota, evitando que ocorram aglomerações de pessoas no recinto, com períodos 

reduzidos para o atendimento presencial. Podemos utilizar também o recurso de 



chamadas de vídeo, se for necessário, para melhor atender as necessidades dos 

nossos usuários.  

As salas de estudos e dos computadores devem permanecer fechadas, assim 

como o acesso ao acervo. Desta forma, o usuário pode vir à Biblioteca somente 

para retirar ou devolver itens. Ao retirar itens, o usuário deve solicitar ao técnico do 

atendimento os materiais que necessita e ele vai até o acervo e traz o material.  

Pensamos em um horário alternativo de atendimento, com escalonamento dos 

técnicos e também em função da redução de transporte público (não haveria 

atendimento até às 20 horas) e as escalas de trabalho seriam de no máximo 3 

técnicos por turno na Biblioteca (1 no balcão, 1 na sala dos processos técnicos, 1 

volante na busca dos materiais na estante). 

Todos os colegas da Biblioteca deverão usar máscaras no horário de trabalho e 

higienizar seu computador. Quem tiver algum sintoma, inclusive na família, deve 

avisar imediatamente e não vir ao trabalho. Manter janelas abertas para a melhor 

circulação de ar, evitando o uso de aparelhos de ar condicionado. 

Outro ponto de extrema importância é a disponibilização de EPIs (luvas de 

procedimentos, máscaras faciais, protetor face shield tipo viseira ajustável, ou 

óculos de proteção, guarda pó ou jaleco para uso no ambiente de trabalho, álcool 

em gel e líquido 70% em spray para as superfícies, solução de hipoclorito) para a 

devida proteção de todos, trabalhadores e público em geral e a garantia da 

disponibilização de sabonetes nos banheiros, que volta e meia faltam.  

Em relação à higienização das superfícies e do ambiente de trabalho, será 

necessário que as equipes de terceirizados sejam devidamente treinadas, com 

instruções específicas em relação aos procedimentos e rotinas de limpeza, quanto 

à periodicidade e ao uso dos insumos adequados, e que estejam também 

protegidos por EPIs e treinados sobre a forma de usar e descartar tais 

equipamentos.  



Manter as superfícies limpas, incluindo os computadores da Biblioteca 

especialmente focados em superfícies onde o vírus parece durar mais tempo, como 

bancadas, mesas, cadeiras, teclados, mouses, telefones. 

Pretendemos também colocar na entrada da Biblioteca um tapete molhado com 

solução de hipoclorito de forma que o usuário ao ingressar no ambiente, passe os 

calçados sobre este tapete. 

Repensar o layout de entrada da Biblioteca e da sala de processamento técnico, 

tendo em vista a proximidade entre as áreas de trabalho, mantendo assim o 

distanciamento recomendado entre as pessoas.  

Vamos precisar conhecer a situação de saúde de cada servidor, sua idade, se tem 

doenças crônicas (comorbidades) e se tem alguém na família que esteve ou está 

doente com Covid 19. De acordo com a Instrução Normativa 21 (IN 21) 2 , os 

técnicos devem preencher uma autodeclaração de saúde, autodeclaração de 

cuidado e coabitação e declaração de filhos em idade escolar. Estes são os casos 

em que o técnico estaria dispensado de prestar o serviço presencial, além de idade 

superior a 60 anos. 

Enfim, para voltarmos ao trabalho presencial, vamos precisar de alguns dias para 

preparar o ambiente de forma adequada para receber as pessoas, garantindo as 

condições de segurança e saúde para os trabalhadores e para os usuários. 

 

Porto Alegre 29 de abril de 2020 
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