BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fase 1 del Pla de Transició cap a una nova normalitat
( FINS EL 24 DE MAIG)

INFORMA
- La reobertura de la Biblioteca Municipal s'ajusta a les indicacions i condicions generals de l'Ordre SND
399/2020 publicades en el BOE Nº 130 de 9 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.
Amb tot, en aquesta primera fase, i des d'una perspectiva més preventiva, a la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
VILAFRANCA es farà una aplicació més RESTRICTIVA en relació al que disposa la normativa, de manera
que ÚNICAMENT restarà actiu el SERVEI DE PRÉSTEC I DEVOLUCIÓ , DONAR BAIXA I ALTA USUARIS i
l'ACTIVAR L'ÚS DE SERVEIS TELEMÀTICS (plataforma e-biblio) i, EN CAP CAS, NO ES PERMETRÀ,
durant aquest període, la CONSULTA A SALA.
- 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'accés i l'aforament a la Biblioteca. A fil de
l'APLICACIÓ RESTRICTIVA abans indicada, a la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILAFRANCA, i en relació
als serveis que romandran actius, aquesta limitació fa referència a que l'accés és únicament permès a la
SALA DE PRÉSTEC I REFERÈNCIA i amb un aformaent limitat a 1 persona màxim i, en el cas de

menors de 14 anys, o persones amb alguna necessitat específica, amb acompanyament
d'1 persona.
- 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 DOCUMENT 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 que els LLLIBRES I MATERIAL D'ALTRE SUPORT que són a la biblioteca són material lliure de
virus i NO s'han de desinfectar a casa, podent fer-se malbé.
Es garanteix l'aplicació d'aïllament de 10 dies pel material bibliogràfic o de qualsevol altre suport que es

retorna.
Es garanteix l'AFORAMENT I L'ACCÉS LIMITAT, així com LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT
INTERPERSONAL.
Es garanteix l'aplicació de les INDICACIONS HIGIÈNICO-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 a l'hora de donar els serveis indicats i que DISPOSA de GUANTS per fer-ne
ús en les situacions que així ho requereixin.

