
 

 

Ús de la biblioteca i mesures de prevenció e higiene per a les persones 
usuàries de la Biblioteca de Catalunya (octubre 2020) 

Amb la voluntat de garantir la seguretat de les persones usuàries de la biblioteca i del seu personal, cal 
que respecteu les següents indicacions, tant pel que fa a l’ús de la biblioteca com a les mesures de 
prevenció i higiene recomanades per la Generalitat de Catalunya. 

Ús de la biblioteca 

A més d’allò que estableix el Reglament de regim interior de la Biblioteca de Catalunya. 2019, sobre l'ús 
de la Biblioteca i els serveis que ofereix, en la situació excepcional generada per la pandèmia de la 
COVID-19, cal respectar les següents indicacions: 

- La biblioteca es troba oberta per a la consulta dels documents de la col·lecció i per al préstec 
personal. Continuarem oferint-vos tots els serveis virtuals. 

- L’aforament està limitat a 50 places, consulteu el grau d’ocupació de la sala a la web abans de 
venir. 

- Demaneu els documents des de casa i consulteu si ja estan disponibles abans de venir per tal 
de reduir el temps d'estada. 

- Podeu agafar els llibres dels prestatges. Un cop utilitzats, deixeu-los sobre la taula. 

- Seieu als llocs disponibles i no canvieu les cadires de lloc. 

- Els documents de Reserva es consultaran a la sala general als llocs específics que us indicarà el 
personal. 

- No es podran utilitzar els ordinadors d'accés públic. Us recomanem que porteu el vostre 
ordinador portàtil, la biblioteca té wifi a tota la sala. 

- La font d'aigua no es podrà utilitzar. 

- Respecteu les marques de circulació i sempre circuleu per la vostra dreta. 

- Respecteu les distàncies marcades a terra davant dels taulells. 

- Si demaneu còpies, feu el pagament amb targeta. 

- Utilitzeu els serveis virtuals sempre que us sigui possible. 

- Respecteu els cartells de senyalització que trobareu a diferents espais de la BC. 

Mesures d’higiene i prevenció dins de la biblioteca 

- Utilitzeu en tot moment la mascareta. 

- Desinfecteu-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobareu a l’entrada de la Biblioteca. 

- Desinfecteu-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic quan marxeu de la BC, abans de fer ús dels 
armariets. 

- Renteu-vos sovint les mans amb sabó. 

- Tapeu-vos la boca amb el colze en tossir o esternudar. 

- Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca. 

- Eviteu els petons i les encaixades de mans 

- Manteniu la distància de seguretat de dos metres amb el personal i altres usuaris. 

- Si esteu dins alguns dels grups de risc, veniu només si és imprescindible.  

Barcelona, 20 d’octubre de 2020 
 
Eugènia Serra 
Directora  
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