Protocol d’accés a la Biblioteca ICAB
(vàlid de 15 de juliol a 15 de setembre)

















La Biblioteca a partir del 15 de juliol obrirà per la consulta de llibres i de les bases de
dades. L’horari serà de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
L’accés a la Biblioteca es farà pel carrer Mallorca, 283.
Només podran accedir-hi persones col·legiades i associades.
Els criteris del préstec es mantindran igual que els actuals. (5 llibres per persona i 3 del
mateix tema)
Seran utilitzables la Sala de Lectura i la Sala de Base de dades, la resta d’espais no es
poden usar.
La distància entre els punts de treball és l’establerta (1,5 m.) i indicada clarament en les
taules.
Ús de mascaretes i de gel hidroalcohòlic és OBLIGATORI, tot el temps que es romangui
a la Biblioteca
La durada de les consultes a la Sala de Lectura i a la Sala de Base de dades serà amb cita
prèvia i amb un màxim de temps de 2 h.
El personal de la Biblioteca indicarà el lloc assignat per la consulta. Els punts de lectura
habilitats compliran els requisits d’higiene i desinfecció.
No es podrà accedir directament als llibres, s’hauran de demanar al personal
bibliotecari. Tot llibre manipulat per persones alienes a la Biblioteca haurà de passar
quarantena.
Es podran consultar un màxim de 6 llibres per persona col·legiada i associada. Els llibres
s’hauran de deixar al carretó per la quarantena.
Les revistes s’hauran de demanar al personal bibliotecari. Una vegada consultades
també es deixaran al carretó per quarantena.
Una vegada acabada la consulta de les obres passaran per quarantena que serà de 4
dies.
Per fer ús de les fotocopiadores s’hauran de posar guants, o bé demanar el llibre en
préstec.
La consulta a la Sala de Base de dades s’haurà de fer de la mateixa manera que a la Sala
de Lectura:
o Seure als ordinadors que li indicarà el personal de la Biblioteca
o La durada de la consulta serà de 2 h.
o Ús de mascareta i gel hidroalcohòlic obligatori
o Per extreure’n les còpies s’haurà de demanar al personal bibliotecari.

El fet de no acomplir algun d’aquests punts permetrà demanar a la persona col·legiada o
associada que abandoni les dependències de la Biblioteca.

Tots els criteris, estan extrets de la normativa del Departament de Cultura
de la Generalitat i de la Biblioteca de Catalunya. (Normativa que tenim a
disposició de les persones col·legiades i associades).

