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                 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

                  SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFRN 
                   BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE 

 

 

PLANO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES DA BCZM PÓS-PANDEMIA COVID-19 

 

 A Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), enquanto Unidade Suplementar 

diretamente subordinada à Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

cujo funcionamento se faz conduzir pela missão de “[...] fornecer suporte informacional 

às atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo com a geração de 

produtos e serviços em ciência, tecnologia e inovação na UFRN”, conforme o Artigo 

3º do seu Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 010/2013, do Conselho 

Universitário (CONSUNI), diante da situação de risco de saúde coletiva ocasionado 

pela crise pandêmica da Covid-19 e da natureza de suas atividades, viu-se forçada a 

paralisar o seu funcionamento presencial à comunidade universitária, no mês de 

março do corrente ano, em consonância com as orientações da Reitoria da UFRN, do 

Governo do Estado e do Ministério da Saúde.  

 Diante dessa possibilidade do período pós pandêmico, é preeminente a 

necessidade de planejar procedimentos seguros para a reabertura, ainda que gradual, 

do acesso presencial da comunidade acadêmica e população em geral à BCZM, 

observando, acima de tudo, a segurança do quadro de seus servidores técnico-

administrativos, servidores terceirizados e bolsistas, além dos usuários e do acervo 

patrimonial. 

 Assim, a Direção da BCZM, em ação colaborativa com os demais servidores 

da biblioteca, elaborou e aqui apresenta o Plano de Retorno a ser adotado, 

observando as orientações da UFRN, da Comissão Brasileira de Bibliotecas 

Universitárias (CBBU), da Organização Mundial de Saúde (OMS) e/ou das 

determinações de autoridades sanitárias brasileiras. O plano de retorno está 

organizado, seguindo as etapas descritas a seguir: 

 

 

 



2 

 

Quadro 1: Etapas de execução do Plano de Retorno das atividades da BCZM 

ETAPAS DESCRIÇÃO PRAZOS 

1ª etapa 
Preparação e adequação da 

biblioteca ao Plano de Retorno. 
5  dias  

2ª etapa 
Abertura parcial da biblioteca 

para o público. 
14 a 30 dias 

3ª etapa 

Abertura com atendimento 

individualizado. Acesso indireto 

ao acervo. Empréstimo 

domiciliar. 

A temporalidade dessa fase será de 

acordo com as decisões 

institucionais e orientações da OMS 

e do Ministério da Saúde. 

 

 Os prazos estimados para cada etapa podem variar conforme as orientações 

dos órgãos competentes. 

 

EXECUÇÃO 

 

1ª ETAPA - Preparação e adequação da biblioteca ao Plano de Retorno 

 

 Nessa primeira fase, a biblioteca funcionará em sistema de trabalho interno (de 

portas fechadas), para definir, adaptar ou adequar as mudanças necessárias em seus 

processos de atendimento ao usuário, tendo em vista a emergente realidade imposta. 

1. Preparar as equipes de trabalho da recepção: 

a. Guarda volumes fechado para reorganizar o atendimento emergencial; 

b. Elaboração de fichas numeradas para substituir as bolsas de pano. As 

fichas deverão ser plastificadas para facilitar a sua higienização;  

c. Aquisição de sacos plásticos para acondicionamento dos objetos pessoais 

(bolsas, mochilas...) dos usuários quando a biblioteca for reaberta à 

comunidade. 
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2. Estabelecer e organizar ambiente para desinfecção e quarentena dos 

materiais devolvidos; 

3. Definir o período de quarentena do material; 

4. Delimitar local para o descarte seguro dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’s); 

5. Preparar a equipe para tratamento e desinfecção dos materiais devolvidos, 

que seguirá o seguinte procedimento: 

a. Os materiais serão devolvidos no Balcão de devolução da entrada da 

BCZM; 

b. Serão colocados em caixas (1ª opção) e, somente após o período de 

quatorze (14) dias, serão reinseridos nas estantes; ou 

c. Serão colocados nos carrinhos (2ª opção) – nesta opção, se adotada, os 

carrinhos com o material informacional deverão adentrar à biblioteca 

totalmente cobertos com plástico, para serem transportados diretamente ao 

local reservado exclusivamente para a quarentena de quatorze (14) dias. 

Somente depois, o material informacional poderá ser acondicionado nas 

estantes; 

d. Os servidores envolvidos no serviço de devolução, transporte e 

desinfecção dos materiais deverão utilizar EPI’s completos; 

6. Isolar as áreas de acervo; 

7. Notificar a comunidade acadêmica sobre o retorno das atividades (e serviços 

disponíveis em novos formatos) e das restrições de acesso e uso do espaço 

da biblioteca e preparar ampla divulgação para devolução dos livros 

emprestados; 

8. Elaborar e disponibilizar informações referentes aos critérios preventivos de 

higienização, fazendo a divulgação nos ambientes físicos (portas, murais ou 

outros espaços) e digitais (portais, SIGAA, mídias sociais e outros). 
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2ª ETAPA - Abertura parcial da biblioteca para o público 

 

 Nessa fase, o acesso estará restrito ao local da Recepção da biblioteca (hall 

de entrada), somente para as devoluções dos materiais informacionais emprestados. 

1. Deve ser disponibilizada, na entrada da biblioteca, uma estante ou carrinho 

para acomodar o material devolvido que fique afastada da Equipe da Biblioteca; 

2. Explicar para o usuário que o material só estará disponível para empréstimo 

depois de 14 dias, ou seja, término da quarentena e desinfecção do material; 

3. Os livros devolvidos devem ficar isolados, evitando o contato com os outros 

materiais informacionais pelo período de 14 (quatorze) dias; 

4. Os livros devolvidos e colocados em quarentena deverão ser acomodados 

seguindo a ordem cronológica do recebimento. Ou seja, deverão ficar 

cuidadosamente reunidos e separados dos demais pelo dia da devolução. 

Diariamente, duas (02) horas antes do final do expediente, será feito o controle 

das datas de recebimento (contadas e anotadas) até que se chegue ao último 

dia da quarentena; 

5. Não manter os livros devolvidos em ambientes úmidos ou empilhados, deixá-

los apoiados com bibliocantos para que o ar possa circular melhor, evitando a 

proliferação de fungos, bactérias e traças; 

6. A higienização dos livros deve se preocupar com a preservação do acervo, 

além de eliminar agentes agressores à saúde das pessoas, para tanto, as 

pessoas envolvidas nessa atividade devem ser profissionais especializados ou 

que, pelo menos, tenham realizado um treinamento específico. 

 

3ª ETAPA - Abertura com atendimento individualizado - Acesso indireto ao 

acervo.  

 Empréstimo domiciliar.  

1. O acesso ao acervo deverá ficar fechado ao público, até que se atenue a 

transmissão sustentada e comunitária da Covid-19, reconhecidamente 

pelos órgãos competentes de saúde (OMS e autoridades sanitárias 

brasileiras);  
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2. Nesta fase, somente os servidores da biblioteca terão acesso ao acervo, 

para localizar o(s) material(is) informacional(is) de conformidade com os 

pedidos encaminhados pelos usuários para, depois, efetuar o empréstimo 

domiciliar, que poderão ser solicitados eletronicamente por meio de canais 

a serem disponibilizados (SIGAA, e-mail, etc).  Dessa forma, inibir-se-á 

maiores formas de contaminação; 

3. Ressalta-se que as solicitações de empréstimos acontecerão apenas na 

terceira fase, após quatro semanas do retorno das atividades presenciais; 

4. Passadas as quatro (04) primeiras semanas, após o período do retorno 

mínimo das atividades, o empréstimo domiciliar, será realizado na 

modalidade acesso indireto ao acervo. Para tanto, o usuário deverá solicitar 

o empréstimo eletronicamente via SIGAA, apresentando o autor, o título e 

os dados da localização (número de chamada) do material a ser 

emprestado; o agendamento respeitará a ordem de chegada e a quantidade 

de empréstimos que poderão ser realizados por dia; 

5. A pesquisa ao catálogo online deverá ser efetuada, exclusivamente, por 

meio de computadores pessoais e smartphones. Neste último, os usuários 

deverão baixar o aplicativo Bibliotecas UFRN, desenvolvido para pesquisa 

ao acervo; 

6. O material informacional devolvido deverá seguir, nesta fase, as mesmas 

especificações de quarentena estabelecidas na Primeira etapa, ou seja, 

quatorze (14) dias de quarentena e, somente após esse período, devolvidos 

para as estantes. 

 

CONDUTAS A SEREM ADOTADAS PARA ENTRAR NA BIBLIOTECA 

ENQUANTO A TRANSMISSÃO DO COVID-19 NÃO ESTIVER SOB CONTROLE 

 

1. Será verificada a temperatura dos servidores, bolsistas e usuários na entrada 

da biblioteca; 

2. Somente será autorizada a entrada de servidores, bolsistas e usuários que 

estiverem usando máscaras; 
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3. Não utilizar anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos enquanto 

houver risco de contaminação;   

4. Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas e 

aparadas; os calçados devem ser fechados e impermeáveis para a equipe de 

limpeza; 

5. Servidores, bolsistas e usuários deverão, obrigatoriamente, realizar a 

desinfecção de suas mãos com álcool 70, disponibilizado na entrada na 

biblioteca; 

6. O usuário com deficiência visual que utilizar bengala deve realizar a 

desinfecção do acessório com álcool 70, disponibilizado na entrada na 

biblioteca; 

7. O usuário com deficiência física deve limpar os objetos que toca com 

frequência, incluindo o aro de impulsão de cadeira de rodas, o joystick, as 

órteses e próteses e os meios de locomoção como bengalas, muletas e 

andadores, com álcool 70, disponibilizado na entrada na biblioteca. Caso 

necessário, será disponibilizada uma pessoa para ajudá-lo nesse processo; 

8. O usuário com deficiência visual que necessitar de uma pessoa que o guie pela 

biblioteca, poderá tocar apenas no ombro do guia, evitando tocar nas mãos ou 

cotovelo, uma vez que a recomendação é de que ao tossir ou espirrar, as 

pessoas o façam no meio do braço; 

9. O servidor que apresentar sintomas de resfriado ou gripe deverá comunicar, 

imediatamente, à chefia imediata e à Direção da BCZM e procurar a DAS; 

10. O serviço de limpeza deverá manter um pano umedecido com solução de água 

sanitária (50ml de água sanitária com concentração de 2 a 2,5% de cloro ativo 

para 1 litro de água) nas suas entradas da biblioteca, para a limpeza dos 

calçados. Este pano deverá ser e trocado sempre que estiver seco ou tiver 

acúmulo de sujidade;  

11. Deverá ser ampliada a quantidade de vezes da limpeza dos espaços de uso 

coletivo (banheiros, copa / cozinha, mesas, pias); 

12. As chefias e lideranças deverão, junto às equipes e aos prestadores de 

serviços terceirizados, reforçar a necessidade de higienização frequente de 

teclados, telas touch, mesas, telefones, bancadas, cadeiras (inclusive apoio de 
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braço e encosto), corrimãos, botões de elevadores, interruptores de luz, 

controles remoto, maçanetas, portas, bebedouros, torneiras, banheiros, pisos 

e demais objetos e superfícies de contato; 

13. Deverão ser disponibilizados frascos de álcool 70 em gel em todas as estações 

de trabalho para uso dos servidores; 

14. Deverão ser disponibilizados frascos de álcool 70 em gel em todos os 

computadores de acesso aos catálogos da biblioteca;  

15. A biblioteca deverá realizar demarcação (utilizando os recursos mais 

adequados disponíveis) a cada 1 m no piso da biblioteca, para o distanciamento 

das pessoas na fila de atendimento e de 1,5m entre o atendente e o usuário; 

16. O usuário poderá devolver o material informacional que está sob sua 

responsabilidade, porém os que estiverem em dia continuarão a serem 

prorrogados; 

17. Os materiais informacionais não devolvidos e que já estão em atraso, não terão 

o período da quarentena contabilizado; 

18. O material informacional devolvido deverá seguir, nesta fase as mesmas 

especificações de quarentena estabelecidas na Primeira etapa, ou seja, 

quatorze (14) dias de quarentena e, somente após esse período e devolvidos 

para as estantes; 

19. O balcão de devolução deve sempre conter álcool 70 em gel para a 

higienização do operador; 

20. Os materiais adquiridos por compra, embalados em plástico, deverão ficar 48h 

em quarentena e após o prazo higienizados com papel toalha umedecido em 

álcool 70 e seguir o fluxo normal; os que não estiverem embalados em sacos 

plásticos deverão ficar em quarentena por 14 dias; 

21. As janelas e as portas da biblioteca deverão ser mantidas abertas para permitir 

o máximo de ventilação natural possível em todo o período de funcionamento 

da biblioteca, isto é, desde a sua abertura ao seu fechamento, quando for 

encerrado o expediente; 

22. Os aparelhos de ar condicionado, quando necessários usá-los, somente 

funcionando programados no modo ventilação; 
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23. As salas e salões de estudo individual e em grupo ficarão interditadas; 

24. Ficam suspensos os agendamentos dos espaços físicos; 

25. Ficam suspensos os serviços que implicam em acúmulo de usuários de 

maneira presencial (treinamentos, visitas, eventos, reuniões); 

26. Quanto a utilização dos espaços e utensílios da copa: os servidores deverão 

higienizar os depósitos de lanche e líquidos que adentram a BCZM antes de 

serem utilizados ou guardados para refrigeração; 

27. Devem ser estabelecidos blocos de horário para cada setor e terceirizados 

utilizarem a copa; 

28.  Espaçar as cadeiras da unidade (o que talvez implique em retirar algumas); 

29.  Deve-se evitar aglomeração na copa da BCZM, respeitando o distanciamento 

social, realizando somente lanches rápidos;   

30.  Fica suspenso o recebimento de doações de material informacional. 

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA USO DOS EPI’s 

 

1. As mãos deverão ser higienizadas com álcool 70 em gel ou, preferencialmente, 

lavadas com água e sabão/sabonete sempre que possível (apenas água não é 

suficiente para a higienização), antes de vestir os EPI’s. Para a lavagem das 

mãos, esfregar os dedos, sem esquecer-se do polegar, espaços entre os 

dedos, dobras dos dedos, unhas, dorso da mão e punhos; 

2. Ao espirrar ou tossir, cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável ou 

direcionar o rosto para o antebraço, mesmo fazendo uso da máscara de 

proteção. Lavar as mãos com água e sabão/sabonete logo em seguida; 

3. As máscaras descartáveis ou reutilizáveis devem ser colocadas sobre o nariz 

e presas com elásticos nas orelhas ou amarradas com fitas atrás da cabeça;  

4. Certificar se a máscara cobre, de uma só vez, nariz, boca e queixo; 

5. Ao usar a máscara, não tocar com a mão, em hipótese alguma, à frente da 

máscara; 
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6. Trocar a máscara sempre que a mesma estiver suja ou úmida ou depois de 

duas a três horas de uso; 

7. A remoção da máscara de proteção deverá ser precedida da lavagem das 

mãos com água e sabão/sabonete e/ou álcool 70 em gel; 

8. Remover a máscara retirando os elásticos das orelhas ou desamarrando as 

tiras da cabeça; não tocar, em hipótese alguma, à frente da máscara para não 

se contaminar; 

9. As máscaras reutilizáveis deverão ser colocadas em um recipiente ou sacola 

bem fechados, destinados para esse fim, manuseadas com cuidado, para 

serem encaminhadas para a lavagem. Lavar as mãos com água e sabão após 

a remoção da máscara; 

 

INSTRUÇÕES GERAIS DE HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE 

 

1. Providenciar local adequado para limpeza de objetos e utensílios; 

2. Não utilizar pias de bancadas de trabalho e de banheiro para lavagem de 

utensílios domésticos ou de limpeza; 

3. Providenciar quantidade suficiente de pano de chão, flanela e desinfetantes; 

4. As águas utilizadas na limpeza devem ser renovadas de sala para sala, e os 

panos devem ser higienizados; 

5. Fazer desinfecção diária de lixeiras, além da troca de sacos; 

6. Não limpar mesas e cadeiras com vassouras de piso. 

7. Higienizar os garrafões de água que chegam na biblioteca; 

8. Sinalizar coletores de lixo com tampa para material proveniente da higiene 

respiratória; 

9. Para a lavagem dos panos utilizados na limpeza do chão ou dos calçados, 

basta a utilização de água e sabão para eliminar o vírus, porém, a água deverá 

ser trocada ao término de cada lavagem; 

10. Orientar o tráfego entre as áreas já higienizadas, em higienização e as que 

ainda serão higienizadas; 
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11. Utilizar a varredura úmida, pois, varrer a seco favorece a dispersão de 

microrganismos que são transportados pelo pó; 

12. Lavagem com sabão e desinfetante é suficiente para eliminar o vírus dos 

tecidos; 

13. Após a limpeza e desinfecção, nunca tocar superfícies, equipamentos, 

utensílios ou materiais como telefones, maçanetas e portas enquanto estiver 

com luvas, para evitar a transferência de microrganismos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O propósito deste Plano de Retorno é orientar os servidores e usuários para 

um funcionamento seguro enquanto persistir o risco de transmissão/contaminação 

pelo Covid-19. Importante destacar que as sugestões aqui apresentadas são 

baseadas nas indicações e recomendações das principais associações de bibliotecas 

e bibliotecários do mundo, e nas informações de procedimentos de proteção individual 

e social conhecidas até a presente data. Portanto, poderão ser revistas a qualquer 

momento, mediante o surgimento das novas descobertas da comunidade científica e 

das indicações da OMS, ou mesmo, revertidas se colocarem em risco a saúde das 

pessoas da comunidade universitária (servidores, colaboradores da biblioteca e 

usuários). 

 A BCZM continuará atendendo o usuário remotamente nos serviços de 

orientações à Biblioteca Digital de Monografia (BDM), Repositório Institucional (RI) da 

UFRN, ao acesso e uso do Portal de Periódicos da UFRN, Portal da Capes de 

Periódicos, solicitação de fichas catalográficas, solicitação de quitação, levantamento 

bibliográfico, orientação à normalização, entre outros. 

 A execução efetiva das práticas elencadas no Plano de Retorno dependerá 

do recebimento dos EPI’s e dos materiais de limpeza. 

 

Magnólia de Carvalho Andrade 

Diretora da BCZM e SISBI-UFRN 

CRB-15/333 - Mat.1688068 
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Natal, junho 2020. 
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