
PROTOCOLO DE REABERTURA 
BIBLIOTECA BEN GURION 



Estamos de volta!



Horário de funcionamento: 
Terças, quintas e sábados,  
das 10h às 18h
Domingos e feriados, 
das 10h às 16h

Capacidade limitada  
a 40 pessoas

Confira a seguir mais informações sobreas novas 
regras e procedimentos para uso da biblioteca.



A. SIGA AS MEDIDAS PREVENTIVAS

B. ADEQUAÇÕES DO ESPAÇO 

C. CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS

D. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

E. EQUIPE DA BIBLIOTECA 



Sua segurança  
em primeiro lugar



A. SIGA AS  
MEDIDAS PREVENTIVAS



Totens e dispenser de 
álcool gel 70% estarão a 
sua disposição pelo clube

Equipamentos de proteção 
foram disponibilizados para 
todos os funcionários

Evite cumprimentar 
as pessoas durante esse 
período de distanciamento

06
Evite aglomeração  
para sua segurança  
e de todos

08 09 10

04
Higienize as mãos  
sempre que possível

Utilize sempre máscaras  
nas dependências do 
clube, o uso é obrigatório

03

07
Respeite as demarcações 
e a distância mínima de  
1,8 m entre as pessoas

Limpe sempre as solas dos 
calçados antes de entrar 
em qualquer ambiente

02 05
Evite levar as mãos 
ao rosto

01
Sua temperatura será  
aferida garantindo sua  
segurança e de todos



⦁ Disponibilizamos álcool gel em todos nossos ambientes: recepção, 
vestiário, sauna, centro de estética, salão de repouso e restaurante;

⦁ Procedimentos de limpeza de material, utensílios e alimentos;

⦁ Distanciamento social de outros colaboradores e sócios;

⦁ Todos ambientes permaneceram ventilados, 
mantendo portas e janelas abertas.

⦁ Fique atento a higienização correta das mãos, e sempre 
que necessário utilize álcool gel ou as lave

Limpeza e higiene  
das áreas intensificada



A utilização de máscara 
durante todo o período  

é obrigatória

ATENÇÃO:



B.ADEQUAÇÕES DO ESPAÇO  
PARA MELHOR ATENDER  

O ASSOCIADO



⦁ Obrigatório o uso de máscaras para funcionários  
e associados durante a permanência no local

⦁ Manter portas e janelas abertas para melhor circulação do ar. Para  
ligar o ar condicionado é necessário limpeza periódica dos filtros de ar.

⦁ Disponibilizar álcool 70% aos associados que quiserem 
higienizar mesas e cadeiras antes do seu uso.

⦁ Capacidade limitada a 40 pessoas com distanciamento 
físico obrigatório de 1,8m. As mesas serão identificadas com 
indicação de quais assentos estarão liberados para uso.

⦁ Serão disponibilizados 3 computadores para pesquisa. 
Dispenser com álcool 70% em todas as bancadas para 
higienização dos equipamentos antes e  após o uso.

⦁ Isolamento das áreas Infantil e salas de estudo. A área infantil ficará 
fechada, pois não é recomendado o manuseio de livros neste momento.

⦁ Isolamento do acervo: acesso às estantes restrito às funcionárias

Procedimentos  
para o espaço físico



Prontos para  
te receber



C. CIRCULAÇÃO DE   
MATERIAIS



⦁ Novos empréstimos com reservas antecipadas por email e/
ou tel. No atendimento presencial o associado deverá solicitar 
o livro desejado para a funcionária da Biblioteca.

⦁ Todo material emprestado deverá ser devolvido, exclusivamente, 
no balcão de atendimento. Devidamente higienizados com álcool 
liquido 70% seguirão para quarentena de 7 dias, em temperatura 
ambiente. Só após este período a obra retorna para circulação.

⦁ Os jornais e revistas estarão indisponíveis por tempo indeterminado.

Procedimentos para a 
circulação de materiais



Atendimento  
com segurança



D. MANUTENÇÃO  
E LIMPEZA



⦁ Recomendamos a limpeza básica das  
estantes e livros utilizando aspirador de pó

⦁ Limpeza do piso com água sanitária

⦁ Superfícies como mesas, balcões e locais de toque de alta frequência  
como maçanetas, interruptores, portas de vidros, utilizar álcool líquido 70%.

⦁ A limpeza deve ser diária sempre antes da abertura.

Procedimentos para 
manutenção e limpeza



Manutenção e  
limpezas diárias



E.ORIENTAÇÃO PARA A  
EQUIPE DA BIBLIOTECA



⦁ Manter o distanciamento físico no ambiente de trabalho

⦁ Usar máscaras de tecido que devem ser trocadas sempre que 
estiverem sujas ou úmidas ou após o limite de 3 horas de uso.

⦁ Higienizar as mãos sempre lavando e utilizando álcool gel.

⦁ Higienizar as mãos é uma das principais recomendações de prevenção.

Orientação para a  
equipe da Biblioteca



Equipe preparada  
e zeloza




