PLA DE REPRESA PER A LA RECUPERACIÓ PROGRESSIVA DELS
SERVEIS DE LA BIBLIOTECA JOAN VINYOLI - FASE REPRESA
Pla de represa del sector cultura: biblioteques, instrument previst a la Resolució
SLT/1427/2020, de 18 de juny.
A la resolució anteriorment citada es recullen les mesures de caràcter general exigibles en
tots els equipaments públics i que es resumeixen en:








Minimitzar els contactes socials diaris
Mantenir la distància interpersonal
Ús de la mascareta
Preferència dels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats
Ventilació correcte dels espais tancats
Neteja i desinfecció de superfícies

MARC LEGAL
El president de la Generalitat de Catalunya ha dictat el Decret 63/2020, de 18 de juny,
de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de
l’etapa de la represa al territori de Catalunya, pel qual es determina, amb efectes des de
les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, la fnalització de la fase III del Pla per a la
desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia
generada per la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya.
Les condicions generals per a la represa al territori de Catalunya es recullen a la
RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció per SARS- CoV-2. Així mateix, la Resolució determina que les mesures que
preveu han de ser completades amb plans sectorials d’activitats que cal redactar i
aprovar, d’acord amb el que preeu el Pla de transició del confnament, ratifcat pel
Govern el 25 d’abril de 2020.

Atès que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
cultura, i que aquesta competència exclusiva comprèn les biblioteques, així
mateix com la creació, la gestió, la protecció i l’establiment del règim jurídic dels
centres que integren el sistema bibliotecari de Catalunya, es redacta el present
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Pla de represa de l’activitat, per tal de donar compliment a la Resolució
SLT/1429/2020, de 18 de juny.
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Recomanacions per a l’aplicació del Pla de represa del sector cultural: biblioteques (aprovat
pel PROCICAT el 3 de juliol de 2020)
https://interior.gencat.cat/eeb/.content/home/030_aarees_adactuacio/proteccio_acivil/consells_aautoproteccio_ae
mergencies/coronavirus/fases_aconfnament/plans-de-desconfnament-sectorials/Espectacles-culturalsllibreries-i-sales-dart/20200703_aDepartament-de-Cultura_aPla-Represa-Biblioteques_aportada.pdf

Mascareta: obligatorietat de l’ús de la mascareta per part dels usuaris majors de 6 anys per
accedir a la biblioteca. No hi estan obligades les persones que presentn algun tpus de
malalta o difcultat respiratrria que es pugui veure agreujada per la utlització de la
mascareta ni les persones que per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen
d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin
inviable la seva utlització.
*A partir del 09/07/2020, ús obligatori de mascareta en la via pública, espais a l'aire lliure i
en qualsevol espai tancat d'ús públic:
 Des dels 6 anys
 A la via pública, a l’aire lliure i en espais públics oberts i tancats
 Al transport públic
 Excepcions: per difcultat respiratòria, per discapacitat o dependència, fent esport,
bevent o menjant, en platges i piscines, en casals d’estiu i en grups estables de
convivència.
Distància de seguretat interpersonal: 1,5 metres, en general, o a l’equivalent d’un espai de
seguretat de 2,5 m2 per persona. Dins de la biblioteca no es podran mantenir distàncies
inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un
contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats
professionals o d’atenció a persones que requereixen una distància inferior.
Higiene de mans: obligatorietat del rentat de mans per accedir a la biblioteca. Es recomana
igualment situar dispensadors de gels hidroalcohòlics dins dels diferents espais de la
biblioteca que es considerin necessaris. També es recomana recordar als usuaris mitjançant
cartells i d’altres elements informatius de la necessitat de fer un rentat freqüent de mans. A
criteri de la biblioteca es poden posar guants a disposició dels usuaris per tal de consultar els
documents de la biblioteca.
El personal de la biblioteca manipularà els documents de la biblioteca amb els EPI recomanats
pel seu servei de prevenció de riscos laborals.
Quarantena dels documents: als documents que hagin estat en contacte directe amb els
usuaris (documents retornats de préstec o consultats a sala) i els que provingui de l’exterior
(préstec interbibliotecari, adquisicions o donacions, etc.) se’ls aplicarà una quarantena de 48
hores abans de ser retornats als prestatges o incorporats a la col·lecció.

Els equips humans de treball: Els requeriments sobre les mesures de protecció, l’organització
del treball i del teletreball estan subjectes als plans de represa de les administracions de
dependència orgànica de cada treballador/a i als protocols establerts per les mateixes, per
exemple en els casos de detecció de treballadors amb símptomes compatibles amb COVID-

SEGURETAT / ACOMPANYAMENT
Objectu: oferir el màiim servei amb la màiima seguretat
FASE DE REPRESA
- És permès oferir tots els serveis habituals de les biblioteques amb les condicions de
seguretat bàsica: mascareta, higiene i distància de seguretat
- No hi ha limitacions de capacitat màxima més enllà de continuar mantenint la distància
de seguretat.
- Accés lliure a la col·lecció, a tots els serveis de la biblioteca i reobertura de totes les
sales
- Es recomana l’ús de la cita prèvia per al préstec, la reserva d’ordinadors i la reserva dels
punts de lectura
- Reducció del temps de quarantena dels documents dels 14 dies actuals a 48 hores.

En aquesta fase, els usuaris tenen accés directe a la col·lecció, a totes les sales i serveis de
la biblioteca

Descripció:

Amb accés lliure a la col·lecció de la biblioteca. Preferiblement, recomanem fer comanda
prèvia per mitjans telemàtics per poder fer ús del servei de préstec. D’aquesta manera, el personal de
la biblioteca tindrà els documents a punt i es reduirà el temps d’espera a la biblioteca, cosa que
minimitza el risc de possible contagi.

Es reobre la sala infantil
Calendari previst:


14 de juliol
Personal



Es coincidirà amb tot l’equip en les hores d’obertura de la Biblioteca

*Es respectaran els torns de vacances ja acordats i s’espera la incorporació d’una persona per cobrir
la baixa d’auxiliar de biblioteca.
Aforament:
Distància de seguretat interpersonal: 1,5 metres, en general, o a l’equivalent d’un espai de
seguretat de 2,5 m2 per persona. Dins de la biblioteca no es podran mantenir distàncies inferiors
a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers
de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d’atenció a
persones que requereixen una distància inferior.
L’aforament total de la biblioteca serà de 117 persones
Primer pis:






S’habiliten 22 punts d’estudi i/o lectura garantint la distància de seguretat





S’habiliten 6 punts d’estudi i lectura formal garantint la distància de seguretat

3 butaques
4 ordinadors d’ús públic d’ús simultani, en total n’hi haurà 8.
Aforament: 45 persones simultànies

Sala infantil:

2 ordinadors d’ús públic
Aforament: 12 persones simultànies

Planta baixa:





S’habiliten 6 punts d’estudi i lectura formal garantint la distància de seguretat
2 ordinadors d’ús públic
Aforament: 60 persones simultànies

Sala d’actes:



Aforament: 24 persones simultànies

De manera general: Es tindrà molta cura d’assegurar la identifcació dels usuaris per a seguir la
traçabilitat de contagi si fos necessari.
En el cas dels infants acompanyats, es marca la limitació d’1 adult per unitat familiar. Els menors
de 9 anys tal i com indica el reglament intern, hauran de venir acompanyats d’un adult.
Els infants més grans de 9 anys hauran de deixar el carnet de biblioteca al taulell d’entrada.

Davant d’aquesta mesura hi haurà un nivell de fexibilitat per cobrir possibles necessitats
particulars que es puguin presentar.
Serveis disponibles:



Tots els serveis disponibles. No existeix cap limitació als serveis que pot oferir
la biblioteca sempre i quan se segueixen les mesures de seguretat i higiene
recollides al Pla.



Es demanarà sempre als usuaris el respecte de les mesures d’higiene i protecció
individuals, que respectin les distàncies (seguint la senyalètica), que facin ús dels
gels tant a l’entrada com a la sortida de l’equipament i accedeixin a
l’equipament amb mascareta



Pel que fa a la capacitat màxima dels espais. Cal continuar garantint la distància
de seguretat interpersonal d’1,5 metres, en general, o a l’equivalent d’un espai
de seguretat de 2,5 m2 per persona

Mesures:

SERVEI DE PRÉSTEC


Amb i sense comanda prèvia. De tota manera, es recomanarà la comanda prèvia a f
de minimitzar les cues i el temps d’estada a la biblioteca.

*Revistes: NO es permet la lectura de revistes i diaris a sala. En el cas de les revistes, es poden
endur en préstec.

QUARENTENA DELS DOCUMENTS
Als documents que hagin estat en contacte directe amb els usuaris (llibres retornats de préstec o
consultats a sala) i els que provinguin de l’exterior (préstec interbibliotecari, adquisicions o
donacions, etc.) se’ls aplicarà una quarantena de 48 hores abans de ser retornats als prestatges o
incorporats a la col·lecció.
MESURES




Es reforçarà la cartelleria informant de quines són les mesures de seguretat i higiene
que cal mantenir
S’amplien els punts de neteja de mans gel hidroalcohòlic a les diferents sales de la
biblioteca
Es retira tot aquell mobiliari de difícil neteja i desinfecció (coixins de la sala infantil,
cadires de fbra natural, llibres de roba per a nadons, etc)

PROPOSTA D’HORARI D’OBERTURA

Tot i que el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya fxa un seguit d’hores mínimes setmanals
d’atenció al públic, mentre duri aquesta situació excepcional serà el titular de l’equipament qui
haurà de determinar l’horari d’obertura al públic.
La situació actual de cadascuna de les treballadores és la següent






Marina Savall: Sense cap incompatibilitat personal
Glòria Cuéllar: Sense cap incompatibilitat personal
Mei Serra: 1 infant menor a càrrec
Roger Cartró: 1 infant menor a càrrec
Francina Sanmartin: 2 infants menors a càrrec – monoparental categoria especial

Proposta d’horari d’atenció al públic:
Es reprèn l’horari habitual pre-pandèmia.

 Matins de: dimarts a dissabte de 10.30 a 13h.
 Tardes: de dillunsa divendres: De 15.30 a 19.30
Neteja (amb reforç)




Dilluns: 1 cop al dia
Dimarts a divendres: 2 cops al dia (mat i migdia)
Divendres vespre o dissabte mat per garantir la neteja de la biblioteca
dissabte mat.

NETEJA

 Com fase 1
 Lavabos (Recomanació: cada dues hores). Lavabos tancats perquè no es pot garantir
la neteja cada dues hores.
 Punts de lectura (Recomanació: després de cada utilització).
 Equipaments informàtics d’ús públic . (Recomanació: després de cada utilització).
Només un ús al dia de cada un dels ordinadors prèvia cita prèvia.
 Instal·lació de més papereres de pedal
 Comandes de material de protecció individual per al personal de la Biblioteca i de gel
hidroalcohòlic per a usuaris en funció de la necessitat de cada moment
En aquest pla de represa es troba tot el que fa referència a la neteja i higiène dels
equipaments.

