
Orientações e medidas de segurança para reabertura de Bibliotecas e outras 
Unidades de Informação em Tempos de Pandemia da COVID 19 

 
 

Considerando que até o momento ainda não é possível formular 
detalhadamente Protocolos de Segurança específicos que atendam plenamente a 
reabertura dos setores e unidades de informação nas instituições públicas e 
privadas, posto que a cada dia novas condutas são anunciadas pelos organismos 
internacionais e nacionais para combater a contaminação do coronavirus nos 
ambientes de circulação de pessoas e, em particular nas bibliotecas e demais 
unidades de informação (arquivos, museus, centros de documentação, Centros de 
Memória Institucional), seguindo-se como medidas básicas de higiene, de acordo 
com os Organismos internacionais e nacionais de saúde e de vigilância sanitária, a 
saber:, lavar bem as mãos com água e sabão e usar álcool fator 70, evitar tocar no 
rosto (olhos, nariz e boca) e isolar-se em caso de apresentar sintomas da COVID-
19.  

 
É importante ressaltar que medidas sanitárias higiênicas mais intensivas 

sejam realizadas nas coleções (livros, revistas, processos e demais recursos 
informacionais) que compõem os acervos das Bibliotecas. Para reforçar o auto 
cuidado, sabemos que não é suficiente o uso de EPI’s pela equipe de trabalho ou a 
lavagem cuidadosa das mãos, principalmente ao manusear os livros, processos, 
peças ou outros objetos compartilhados nesses setores, tampouco que tome 
precauções como passar álcool gel para não se expor e correr riscos 
desnecessários. É importante a adoção de medidas sanitárias higiênicas mais 
intensivas, notadamente nos acervos dos setores da Biblioteca e demais Unidades 
de Informação. 
 

Ressalta-se que não é recomendável pulverizar ou limpar a parte externa de 
uma obra/documento com substâncias abrasivas para erradicar o vírus. 
Especialistas são contra a limpeza do acervo utilizando produtos como 
desinfetantes, cloros e álcool gel 70, seja em aerossol ou líquidos. A razão para isso 
é que tais produtos são potencialmente danosos aos livros e outras peças de valor 
documental, muitas vezes de maneira irreversível. Podem causar oxidação, 
dissolução de tintas, de anotações, desbotamento da cor, dentre outras avarias. No 
entanto, para os livros com capas plastificadas ou capa dura, recomenda-se a 
higienização com álcool e papel toalha descartável, após o período de 6 dias de 
devolução do material (período de transmissibilidade).  
 

Para reabertura dos espaços de Bibliotecas deverá ser feita com 
antecedência e cotidianamente a higienização geral do local e pormenorizada, 
durante todos os dias de funcionamento, por repetidas vezes, onde o pessoal de 
serviços gerais deverá ser orientado para novas atitudes, por meio de 
procedimentos detalhados de limpeza das instalações físicas, dos equipamentos, 
mobiliários, do acervo de livros e demais documentos, em que esses profissionais 
deverão usar todos os equipamentos básicos de segurança individual (EPI) para sua 
proteção no trabalho (como luvas, máscara, vestimenta adequada, botas e óculos). 

 
A direção deverá reunir-se antecipadamente com os funcionários e pessoal 

de serviços gerais para explicar sobre as medidas de segurança que envolve 



mudança de comportamento e de atitude de todas as pessoas que trabalham nas 
Unidades de Informação. A divulgação é outro fator relevante e necessário, em que 
é importante fixar cartazes e expedientes no quadro de avisos, logo na entrada das 
instalações da Biblioteca e demais Unidades de Informação, assim como em outros 
lugares estratégicos, sobre as medidas de segurança de combate à COVID 19 e as 
normas de funcionamento e de atendimento ao público, para conhecimento de 
todos, e, também, utilizar outros materiais e canais de comunicação (folhetos, e-
mails, redes sociais e outros) para informar aos funcionários e usuários as 
mudanças necessárias em relação ao cumprimento das medidas de segurança para 
evitar a contaminação e proliferação do coronavirus no espaço da Biblioteca e fora 
dela. 
 

De acordo com estudo publicado pelo The New England Journal of Medicine 
(2020) o coronavirus permanece alojado nos objetos em período de tempo diferente, 
de acordo com o tipo de material. No plástico, utilizado no revestimento das capas 
dos livros com encadernação tipo brochura, e em papelão, material utilizado para 
encadernações em capa dura, o vírus pode resistir entre 4 horas a 3 dias. Em nota, 
o Conselho Federal de Biblioteconomia (2020), com base nas orientações da 
American Library Association (ALA), recomenda o uso de máscaras e luvas no 
atendimento ao público. Tal orientação é corroborada no documento elaborado pelo 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (2020) que sugere um protocolo para o 
recebimento dos materiais emprestados.  

 
Face ao exposto, a seguir apresentam-se algumas orientações/diretrizes que 

devem ser adotadas como medidas de segurança, apoiadas e extraídas de fontes 
fidedignas, listadas na parte final deste documento, e que poderão subsidiar a 
elaboração de protocolos de procedimentos de segurança para bibliotecas e demais 
unidades de informação que atuam na prestação de serviços de informação 
diferentes segmentos da sociedade. 

 
1. Elaborar e distribuir material de divulgação, em conjunto com os setores de 
comunicação e gráfico, como cartazes e folhetos com informações acerca das novas 
medidas higiênicas e sanitárias de combate ao coronavirus nos espaços 
institucionais; 
 
2. É conveniente que, nos primeiros dias de reabertura da Biblioteca e das demais 
Unidades de Informação, os ambientes permaneçam com as portas abertas para 
facilitar a circulação do ar e evitar o contato diário das pessoas com maçanetas e 
puxadores de porta;  
 
3. Deverão ser instalados e fixados em lugares estratégicos (de preferência na 
entrada) suportes (dispenser) com álcool em gel, fator 70, e pias com suportes de 
sabão líquido e de papel tolha para a higiene das mãos pelos funcionários e 
usuários; 
 
4. A limpeza do piso (chão) deve ser feita regularmente com pano umedecido em 
água e sabão (detergente líquido); 
 



5. Regularmente deve ser feita a limpeza das estantes, maçanetas, puxadores, 
equipamentos tecnológicos, mobiliários e demais utensílios de uso cotidiano, por 
meio de pano umedecido com água e sabão e/ou álcool em gel 70; 
 
6. Todos os profissionais, atendentes e demais funcionários da Biblioteca, assim 
como os usuários deverão obrigatoriamente usar máscaras e higienizar 
frequentemente as mãos com água e sabão e álcool em gel 70; os funcionários 
deverão utilizar outros EPI’s, como luvas, jalecos, óculos, dentre outros; 
 
7. Reorganizar o lay out da Biblioteca em relação ao balcão de atendimento, 
mantendo uma distância de 1,5cm a 2m, entre o atendente e o usuário; e, em 
relação à disposição das estantes, para favorecer a circulação do ar;  
 
8. Instalar divisórias de proteção no balcão de referência (de preferência de vidro) e 
mesas e cadeiras aos funcionários para proporcionar o atendimento seguro aos 
usuários e garantir também a proteção dos funcionários; 
 
9. Instalar divisórias para separar as mesas na sala de consulta e/ou sala de 
estudo/pesquisa ou manter a distância de 1,5cm a 2m entre as mesas, mantendo a 
presença de 01(um) usuário por mesa; 
 
10. Definir o número de usuários que poderão permanecer nas salas de estudo e/ou 
pesquisas por dia/turno, mantendo o distanciamento adequado, de modo a evitar 
aglomerações;  
 
11. Recomenda-se, se possível, reduzir o tempo de funcionamento da Biblioteca, 
estabelecendo a carga horária dia/turno, assim como o revezamento ou 
redistribuição entre os funcionários para evitar aglomerações, quando a equipe de 
trabalho se constituir em maior número de funcionários no mesmo setor; 
 
12. Quanto à devolução dos livros, que seja aplicada a quarentena para todos os 
livros e demais itens documentais devolvidos às bibliotecas, no período de 6 a 14 
dias sem contato com os funcionários e usuários, armazenado em local apropriado e 
com segurança; após esse período proceder à higienização da capa dos livros com 
álcool e papel toalha e descartados em seguida, mantendo periodicamente a 
higienização das mãos com água, sabão e álcool em gel; para manuseá-los, 
recomenda-se o uso dos equipamentos de EPI (luvas, máscaras, jalecos) pelos 
funcionários que devem ser descartados após a conclusão do trabalho; recomenda-
se a instalação de uma estante ou de um carrinho para recebimento do material 
emprestado, de preferência na entrada da biblioteca, afastada dos setores de 
circulação de pessoas, onde os usuários devem ser orientados para que os mesmos 
coloquem os livros devolvidos na estante ou carrinho; a recolocação dos livros 
devolvidos no acervo será somente após sua higienização e cumprido o período de 
quarentena, de 6 a 14 dias; 
 
13. O empréstimo dos livros e de outros itens documentais aos usuários deve seguir 
os mesmos padrões de higienização com antecedência e colocados em sacos 
plásticos transparentes, tendo-se o cuidado de etiquetar com a informação do objeto 
e a data de empréstimo e devolução; 
 



14. Caso a equipe decida, por medida de segurança, evitar a consulta pública ao 
acervo da Biblioteca, poderá isolar o acervo, ou coleção/itens por um relativo 
período de tempo, deixando sob a responsabilidade dos funcionários a localização 
dos livros e retirada do acervo para ser entregue aos usuários no tempo 
estabelecido conforme as normas instituídas; 
 
15. Além dos padrões sanitários governamentais a serem cumpridos, ainda será 
necessária atenção redobrada às novas aquisições que serão incorporadas ao 
acervo da Biblioteca, posto que tanto na movimentação e no armazenamento dos 
referidos itens, quanto na transferência para o setor poderão sofrer contágio do 
coronavirus, o que requer medidas de higiene adequadas; 
 
16. Recomenda-se a aquisição de aparelho climatizador com ionização para 
melhorar a qualidade do ar do ambiente e favorecer a sanitização do mesmo. 
Segundo o artigo mencionado nas referências, “os íons são capazes de produzir 
uma reação química na membrana celular que acaba deixando alguns vírus inativos. 
Vários lugares públicos já empregam sistemas de climatização que fazem essa 
ionização, como aeroportos e hospitais”; 
 
17. Recomenda-se também a oferta e criação de novos procedimentos de 
atendimento aos usuários, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, 
seja por meio remoto ou por meio de softwares que permitem o acesso aberto às 
coleções e demais documentos disponíveis. 
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