
 
 
 

 

 

CANVIS EN EL SERVEI DE BIBLIOTECA DEGUT A LA SITUACIÓ DE 

PANDÈMIA 

En aquesta càpsula us volem fer saber com ens hem adaptat a les diferents normatives per tal de 

que el servei de biblioteca pugui estar en actiu, garantint les mesures de seguretat pertinents, i 

quines restriccions hem vist obligades a aplicar.:  

 • És obligatori l’ús de mascareta mentre sigueu a la biblioteca.  

• La biblioteca tindrà hàbil només la primera planta; la segona aula passa a ser provisionalment una 

aula. Els llibres de la segona planta els haureu de demanar al personal bibliotecari i us els anirà a 

buscar, el les hores en que no s’estigui fent classe 

• Per tal de mantenir el silenci a la primera planta s’ha instal.lat una porta que separa les dues 

plantes i que insonoritza l’espai.  

• La primera planta de la biblioteca té un aforament total limitat de 12 persones assegudes. Això es 

podrà anar modificant segons l’evolució de la pandèmia. Estan  senyalitzats els llocs on podeu 

seure i on no. Aquest espai és de silenci i no s’hi poden fer treballs en grup.  

• Resta anul·lat el servei de portàtils.  

• Resten anul·lats els ordinadors de consulta del catàleg, per tant si no sabeu quin llibre voleu ho 

haureu de demanar directament al personal bibliotecari. Us recomanem que utilitzeu el sistema de 

reserves de la web. 

 • No es pot accedir a les prestatgeries. En el cas que vulgueu consultar llibres, demaneu-los al 

personal bibliotecari i us els traurà.  

• Els llibres que es retornin hauran de passar una quarantena de quaranta-vuit hores per poder-se 

prestar de nou o per poder-los col·locar a les prestatgeries.  

 

 

 



 
 
 

 

Malgrat totes aquestes afectacions, encoratgem als professors i a alumnes a que utilitzin la 

biblioteca, que el servei funciona, la biblioteca online funciona i que la primera planta, malgrat la 

quantitat de persones que hi pot haver, s’hi pot treballar amb tota tranquilitat. 

També funcionen amb normalitat el servei de Préstec amb altres universitats (PUC), el servei 

d’obtenció de documentsi qualsevol tipus de servei que no sigui un risc potencial per la salut. 

Com sempre, si teniu qualsevol consulta o petició us podeu posar en contacte amb nosaltres 

escrivint a:  biblioteca@peretarres.org. 

Davant de la complexitat del moment, entenem que hi haurà comprensió i intentarem que 

aquestes afectacions siguin el menys perjudicials per a tots. 
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