BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fase 2 del Pla de Transició cap a una nova normalitat
INFORMA
- La reobertura i ampliacions dels serveis de la Biblioteca Municipal s'ajusta a les indicacions i
condicions generals de l'Ordre SND 414/2020 publicades en el BOE Nº 138 de 16 de maig de
2020 i a les recomanacions d'actuació per a la reobertura de biblioteques emesa pel
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL CONSELL DE
MALLORCA, a través de la XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA.
En aquesta SEGONA fase, i des d'una perspectiva més preventiva, a la BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE VILAFRANCA es farà una aplicació d'acord amb el context de l'espai i dels
recursos materials i professionals existents de manera que RESTARAN ÚNICAMENT
ACTIUS el SERVEI DE PRÉSTEC I DEVOLUCIÓ , el de DONAR BAIXA I ALTA USUARIS,
l'ACTIVACIÓ PER A L'ÚS DE SERVEIS TELEMÀTICS (plataforma e-biblio), LA LECTURA
I/O CONSULTA A SALA I L'ÚS DELS TERMINALS (ORDINADORS) I L'ACCÉS A INTERNET,
amb prevalència per a l'ús d'ordinadors portàtils dels propis usuaris/ usuàries I PER A
MENORS DE 14 ANYS, PERSONES MAJORS I/O AMB NECESSITATS ESPECIALS.
- L'HORARI per a l'ús del serveis descrits és : DE DILLUNS A DIVENDRES, de 16 a 20
hores i dissabtes, de 10 a 13 hores.
- Segons la disposicions de les normatives esmentades, es limita l'aforament d'un 30% de la
Biblioteca. A fil de l'APLICACIÓ RESTRICTIVA I INDIVIDUALITZADA abans indicada, a la
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILAFRANCA, i en relació als serveis que romandran actius,
aquesta limitació fa referència a que ES PODEN UTILITZAR TOTS ELS ESPAIS A
EXCEPCIÓ DE LA SALA DE LECTURA RÀPIDA I LA SALA INFANTIL i només amb els
aforaments explicitats a les indicacions d'obligat compliment.
TAMBÉ ELS BANYS – A EXCEPCIÓ DE FORÇA MAJOR – QUEDEN FORA DE SERVEI PER
LA IMPOSSIBILITAT DE PROCEDIR A LA DESINFECCIÓ, DURANT L'HORARI
D'OBERTURA DE LA BIBLIOTECA, ENTRE L'ÚS QUE ES PUGUI ENTRE USUARI I USUARI.
- Segons les disposicions i de les normatives esmentades, és d'ACOMPLIMENT OBLIGATORI
les indicacions que hi figuren explicitades. Amb tot, a la Biblioteca s'hi publiciten, de
manera esquemàtica, les PAUTES GENERALS A TENIR EN COMPTE per part dels usuaris.
( VEGEU-NE RÈTOLS APART)
- Segons les disposicions i de les normatives esmentades, l'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA,
per ser-ne el titular i responsable del SERVEI DE BIBLIOTECA, té l'obligació de GARANTIR
l'aplicació de la normativa vigent, no només en relació als USUARIS I USUÀRIES sinó
també en relació al personal que hi treballa.
En aquest sentit, s'INFORMA QUE :
Es garanteix la NETEJA DIÀRIA i, especialment, la DESINFECCIÓ ESPECÍFICA de certs
elements que són més susceptibles de ser-ne via de contagi pel contacte de les persones amb la
seva superfície ( barana escala, mobiliari, poms de la portes, …).

Es garanteix l'aplicació d'aïllament de 10 dies pel material bibliogràfic o de qualsevol altre
suport que es retorna.
Es garanteix l'AFORAMENT LIMITAT I LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT INTERPERSONAL.
Es garanteix les NORMES HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES per a l'´ús dels SERVEIS ACTIUS de
la BIBLIOTECA. En aquest sentit, la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILAFRANCA posa GEL
HIDROALCOHÒLIC a l'entrada de la sala de referència i préstec a disposició dels USARIS
I USUÀRIES.
Es garanteix que el PERSONAL ha rebut les indicacions i informacions pertinents en
relació a les pautes i mesures higiènico-sanitàries aplicades s a l'hora de donar els
serveis indicats i que DISPOSA de GUANTS I DE PRODUCTE DESINFECTANT per fer-ne
ús en les condicions indicades.

