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Amiguiños, como temos que ter coidado  aquí vos deixo como debemos 

proceder para  

PROTOCOLO COVID 19 

 

1. O aforo máximo permitido será de 12 

alumnos/as. 

2. Hixienizar as mans antes e despois de manipular 

os libros ao igual que á entrada e saída da 

Biblioteca.  

3. Manterase a distancia de seguridade aconsellable 

e os postos marcados cunha “X” de cor vermella 

non poderán ser empregados e uso de mascarilla.  

4. Depositalos nas caixas destinadas  ao 

confinamento de libros.  

5. Solicitade ao mestre de garda responsable os libros 

que desexedes. 

6. As devolucións serán feitas polo responsable que 

ten o libro , nunca por intermediarios. 

7. Todos os volumes quedarán  en corentena  de 

catorce días para volver a utilizarse con seguridade. 

8. As devolucións das Mochilas Viaxeiras serán 

depositadas no lugar destinado a elas.  
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9. A devolución para que sexa efectiva terá que ser dada de baixa no 

programa de empréstitos e quedará a cargo do 

titor/a e ou/ do equipo de Biblioteca.  

10. Non está permitido o uso de xogos de mesa e 

semellantes cando un uso compartido. 

11. A nosa mesa de estudo será limpada e 

desinfectada cos produtos que temos enriba da mesa cun pano dun so 

uso. 

12. Procurade non tocar as pantallas protectoras e 

no caso de contacto, hai que facer unha 

correcta limpeza. 

13. Procurarase desinfectar coa lámpada UV 

aqueles espazos comúns ao profesorado así 

como empregar as mamparas de proteccións se 

se precisan como: espazo equipos , mesas de traballo, etc... 

14. Fai caso das sinalizacións para a entrada, saída e circulación dentro da 

Biblioteca. 

15. No vindeiro curso seguirase o protocolo de hixienización e seguridade 

que se dite dende a Conselleria de Sanidade as disposicións que diten 

dende a Conselleria de Educación. 

 


