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A pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) fez com que o Centro de 

Documentação/Biblioteca Instituto Adolfo Lutz interrompesse as atividades presenciais. Os 

usuários passaram a ser atendidos remotamente tendo apoio no levantamento bibliográfico, 

elaboração de fichas catalográficas e pesquisas. 

Entretanto, com o avanço do município de São Paulo para fase verde do Plano São Paulo, 

retomaremos as atividades presenciais com algumas restrições a partir de novembro de 

2020. Aqui estão alguns procedimentos que devem ser observados pelos funcionários e 

pelos usuários da biblioteca. 

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS NA BIBLIOTECA 

- O atendimento presencial terá horário reduzido para quatro horas diárias, das 11h às 

15h.  

- Acesso ao acervo restrito aos funcionários.  

- O empréstimo de livros não será permitido.  

- Será permitido apenas o acesso aos computadores e a devolução de materiais. 

 

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL 

Para funcionários: 

- Uso obrigatório de máscara e, se possível, protetor facial (face shield) ou óculos de 

proteção. 

- Limpeza regular de pontos de contatos: teclado, mouse, maçaneta, objetos de uso 

público. 

- Os bebedouros serão usados somente para abastecer garrafas, com a utilização de 

copos individuais e/ou descartáveis. 

- Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios) no período de trabalho. 
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- Manter os cabelos presos e as unhas limpas. 

- Realização de limpeza concorrente regular do ambiente diariamente. 

 

Para os usuários: 

- Uso obrigatório de máscara e, se possível, protetor facial (face shield) ou óculos de 

proteção. 

- Os bebedouros serão usados somente para abastecer garrafas, com a utilização de 

copos individuais e/ou descartáveis. 

- Higienização das mãos frequente com água e sabão ou álcool 70% em gel, 

disponibilizado na entrada e na mesa dos computadores. 

- Antes de utilizar os computadores, realizar limpeza dos teclados, mouse e mesa com 

álcool isopropílico.  

 

USO DA MÁSCARA 

- Coloque a máscara cuidadosamente certificando-se que ela cubra a boca e o nariz. 

- Evite tocá-la quando estiver usando. 

- Para retirar a máscara, use a técnica apropriada: não toque a parte da frente da 

máscara, pegue sempre pelas alças laterais. 

- Troque a máscara assim que ficar úmida por uma máscara limpa e seca. 

- Não reutilize máscara de uso único. 

- Descarte as máscaras de uso único após a utilização. 
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Figura 1. Cartaz Higienização Simples das Mãos 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
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