APRESENTAÇÃO

Considerando

as

orientações

das

autoridades

sanitárias

e

as

recomendações do Grupo de Trabalho da UFPA sobre o Novo Coronavírus
acerca da importância do isolamento social frente ao agravamento do cenário
epidemiológico da COVID-19 no país e no Pará, a Biblioteca Central estabelece
o plano de contingência a seguir:

1 ATENDIMENTO AO USUÁRIO


Atendimento presencial mediante agendamento;



Suspenso todo e qualquer evento agendado na BC nesse período;



Atendimento virtual via: Facebook, Instagram, Whatsapp e Fale Conosco

2 ACESSO AOS PRODUTOS E SERVIÇOS ONLINE
A BC disponibiliza os seguintes produtos e serviços de forma online:


Ficha catalográfica;



Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos;



Portal de Periódicos CAPES;



Repositório Institucional;



Biblioteca Digital de Monografias;



Portal do Livro Aberto.

3 EMPRÉSTIMO E DEVOLUÇÃO


Empréstimo e devoluções mediante agendamento com data e horário
pré-estabelecido;



Devoluções

sem

penalidades

conformes

orientações

a

serem

divulgadas pela BC;


Todo material bibliográfico devolvido ficará em quarentena por 14 dias;

4 RETORNO DAS ATIVIDADES
A BC adotará o distanciamento social com as seguintes orientações aos
usuários:


Limitar o número de pessoas dentro da BC;



Manter dispenser de álcool em gel pelos ambientes da BC;



Obrigatoriedade de uso de máscara ao entrar na BC;

5 HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E DO ACERVO


Após quarentena o material bibliográfico será higienizado de forma
correta;



Suspenso o recebimento de doações até a pandemia esteja controlada;



Materiais recebidos por compra devem seguir o procedimento adotado
na devolução de obras;



Todos os ambientes da BC deverão ser desinfetados todos os dias.
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