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MĂSURI PENTRU REDESCHIDEREA SECȚIILOR 

BIBLIOTECII JUDEȚENE „DUILIU ZAMFIRESCU” 

VRANCEA  

 

 

1. MĂSURI GENERALE, în conformitate cu prevederile: 

- Ordinului nr. 2855/830/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de 

siguranță sanitară în domeniul culturii, emitent: Ministerul Culturii și Ministerul Sănătății, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 404 din 16 mai 2020; 

- Ordinului nr. 2879/976/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de 

siguranță sanitară în domeniul culturii, emitent: Ministerul Culturii și Ministerul Sănătății, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 460 din 29 mai 2020. 

Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală 

Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile: 

a) portul obligatoriu al măștii (medicale/non-medicale) care trebuie să acopere gura și 

nasul pentru o protecție eficace ; 

b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau 

confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2; 

c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă au simptomatologie de infecție respiratorie 

(tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată); 

d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană pe care au 

contactat-o în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul 

SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși; 

e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile 

neigienizate. 

 

Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator 

a)  colaborarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății 

angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar; 
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b) deschiderea graduală, etapizată, în faze, în concordanță cu situația epidemiologică 

locală, din județul/regiunea în care se află biblioteca; 

c) se vor plasa, în locuri vizibile, anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și 

cele de acces; 

d) limitarea accesului astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 metri între 

persoane; 

e)  au obligația de a termometriza noncontact vizitatorii. Persoanele care refuză să le fie 

verificată temperatura nu vor avea acces în incinta clădirii; 

f) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască 

(medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie 

să acopere gura și nasul; 

g) vizitatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool care va fi pus 

la dispoziție la intrare; 

h) vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrare; 

i) se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă 

simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree); 

j) plasarea de paravane despărțitoare la ghișee/casierii; 

k) dezinfecția regulată a suprafețelor; 

l) aerisirea periodică a încăperilor; 

m) restricționarea accesului în sălile de lectură cu suprafețe mici; 

n) sunt interzise evenimentele publice și/sau private; 

o) restricționarea activităților culturale și de educare în biblioteci; 

p) asigurarea amenajării biroului de la recepție astfel încât să existe mai multe stații de 

lucru separate, aflate la cel puțin 1,5 metri unul de altul, și fiecare angajat să aibă locul său; 

r) recepția și birourile de împrumut vor avea instalate ecrane de protecție; 

s) se vor monta marcaje în apropierea biroului pentru a impune respectarea unei distanțe 

de cel puțin 1 metru între utilizatori; 

t) se va stabili și implementa un plan de trafic pentru a limita aglomerările și pentru 

respectarea distanțării impuse; 

u) organizarea rezervărilor documentelor se va putea face prin telefon, e-mail, site etc., 

cu stabilirea unor intervale orare de ridicare a cărților, pentru a elimina formarea de aglomerări 

de cititori; 

v) în vederea limitării numărului de persoane care ating un obiect, personalul bibliotecii 

va merge la rafturi pentru a procura documentul cerut de utilizator; 

w) accesul în sălile de lectură va fi redus, cu respectarea prevederilor referitoare la 

distanțarea socială, astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 metri între oricare 2 

persoane sau 4 m2 pentru fiecare vizitator; 

x) accesul la calculatoare în bibliotecă va fi limitat, cu respectarea normelor de distanțare 

socială; 

y) se recomandă o perioadă de carantină a documentelor, în cazul în care dezinfecția 

acestora nu este posibilă; 

z) restituirea documentelor împrumutate și împrumutul de documente se vor face cu 

respectarea următoarelor reguli: 

 documente (cărți, reviste etc.) pe hârtie fără elemente din plastic: minimum 3 zile 

carantină; 
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 documente pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate: 10 zile 

carantină; 

 dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu produse biocide avizate, 

respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, înainte de a intra din 

nou în circulație, pentru a se asigura că virusul nu mai este viabil pe suprafața de 

hârtie; 

 documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile carantină sau dezinfecție cu 

material îmbibat cu produse biocide avizate, respectând timpul de uscare, urmat 

de o carantinare de 3 zile, dacă sunt documente din hârtie în acel CD sau DVD 

(broșuri, cutii din carton etc.), apoi pot fi puse la raft; 

aa) documentele care au rămas în bibliotecă și care nu au fost manipulate în timpul 

izolării pot fi manipulate în continuare fără a mai fi dezinfectate în vederea reluării operațiunilor; 

bb) în absența unei camere de carantină se va aranja un spațiu specific (o parte din depozit 

sau din sala de lectură care poate fi ușor adaptat și izolat), cu rafturi și/sau mese disponibile pe 

care să se stocheze documente, asigurându-se faptul că acel spațiu nu este accesibil pentru public; 

cc) toate operațiunile de manipulare, carantină, dezinfecție și curățenie vor fi executate 

de personalul din bibliotecă care să poarte echipament de protecție. 

 

Măsuri care privesc angajatorii 

a) triajul observațional al angajaților fără a permite prezența la locul de muncă a celor 

care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală 

alterată); 

b) termometrizarea zilnică, la intrarea în serviciu - angajații cu temperatura peste 37,3ºC 

vor fi trimiși acasă; 

c) angajaților li se vor asigura măști (medicale/nonmedicale); 

d) nu vor obliga angajații să se prezinte la muncă dacă aceștia prezintă simptomatologie 

de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată); 

e) se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 2 metri; 

f) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 

metri; 

g) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din 

incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă. 

 

Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri 

a) asigurarea distanței de minimum 1,5 metri între angajații care lucrează la birouri 

orientate față-spate și spate-spate; 

b) pentru birourile deschise orientate față-față asigurarea separării acestora cu paravane 

care se vor dezinfecta zilnic cu soluții pe bază de alcool; 

c) dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore; 

d) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 2 

metri; 

e) aerisirea periodică a încăperilor.  
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1. MĂSURI SPECIFICE BIBLIOTECII JUDEȚENE „DUILIU 

ZAMFIRESCU” VRANCEA 

   

Despre Covid-19 și persistența pe materiale  

Virușii nu pot să se replice în afara celulelor vii, spre deosebire de mucegai și bacteriile 

din mediu. De aceea nu există pericolul deteriorării materialelor documentelor/ obiectelor chiar 

dacă sunt viruși pe suprafața acestora.  

Bazat pe cunoștințele actuale, virusul Covid-19 (SARS-CoV-2) se transmite (sursa: Institutul 

Pasteur din Lille, Sănătate Publică Franța) prin:  

- inhalarea virusurilor eliberate prin picături de lichid emise în timpul tusei, 

strănutului, dar și prin simpla vorbire (picături de salivă);  

- prin contactul direct cu o persoană infectată: dat mână, îmbrățișare; sărut;  

- prin contact indirect: contactul cu obiecte sau suprafețe contaminate (pentru că sunt 

afectate de o persoană infectată sau contaminată) și apoi contactul mâinii contaminate cu gura, 

nasul sau ochii.   

Ultima metodă de contaminare trebuie luată în considerare în mod special în ceea ce 

privește colecțiile, materialele și mobila din bibliotecă.  

Contaminarea indirectă este, prin urmare, determinată de durata de viață a virusului. 

Pe baza rezultatelor a două studii publicate în februarie și martie 2020, durata de viață a virusului 

pe suprafețe este mică, variind între câteva ore și câteva zile, acest lucru depinzând de material, 

încărcătura virală prezentă pe suprafețe și condițiile de temperatură și umiditate din aer.  
În concluzie, este estimat că SARS-CoV-2 rămâne viabil:  

 3 ore în aer sub formă de aerosoli (particule la 5m)  

 24 de ore pe carton  

 48 de ore pe textile  

 3-5 zile pe metale, hârtie și sticlă  

 4-5 zile pe lemn  

 3-9 zile pe plastic. 

Trebuie ținut cont de faptul că documentele de bibliotecă fac obiectul a numeroase și 

diferite manipulări, atât în instituții cât și în casele utilizatorilor, spre deosebire de alte obiecte 

similare care se păstrează în muzee sau arhive.  

  

Dezinfecție și carantină  

Dezinfecția documentelor restituite de utilizatori, a celor achiziționate și donate se 

realizează cu ajutorul lămpilor cu ultraviolete pentru sterilizare si dezinfecție. 

 După caz, cea mai prudentă perioadă de carantină recomandată, în absența dezinfecției 

documentelor, este:  

 10 zile pentru documente laminate sau cutii din plastic;  

 3 zile pentru documente din hârtie sau carton.  
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Documente care au rămas în bibliotecă și care nu au fost manipulate în timpul izolării  

Bazat pe rezultatele discutate anterior, obiectele care nu au fost manipulate în perioada 

carantinării, inclusiv acelea care ar fi putut fi contaminate înainte de a fi puse deoparte, nu vor 

mai constitui un risc și pot fi manipulate în continuare fără a mai fi dezinfectate în vederea 

reluării operațiunilor. Acest lucru se aplică și în cazul rafturilor și mobilierului.  

Deci, nu este necesară dezinfectarea colecțiilor rămase în perimetrul bibliotecii în timpul 

restrângerii de activitate, a rafturilor și a mobilierului. Se recomandă că simpla curățenie și 

aerisire este suficientă, dacă clădirea a fost complet închisă în timpul carantinei și nu a intrat 

nimeni în ultimele 5 zile lucrătoare dinainte de redeschidere, prezența SARS-CoV-2 care poate 

încă infecta suprafețele uscate este neglijabilă.   

  

Restituirea documentelor împrumutate și împrumutul de documente  

a. documente pe hârtie fără elemente din plastic: min. 3 zile carantină.  

b. documente pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate:   

- 10 zile carantină sau  

- dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu etanol sau isopropanol la 70 

grade, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, înainte 

de a intra din nou în circulație, pentru a te asigura că virusul nu mai este 

viabil pe suprafața de hârtie.  

c. documente din plastic (CD, DVD etc)  

- 10 zile carantină sau  

- dezinfecție cu material îmbibat cu etanol sau isopropanol la 70 grade, 

respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, dacă sunt 

documente din hârtie în acel CD sau DVD (broșuri, cutii din carton etc), apoi 

pot fi puse la raft.  

Pentru un și mai eficient management de carantină și volum de documente restituite la 

bibliotecă, același birou/ raft poate găzdui documentele restituite în aceeași zi, de fiecare dată 

pe o foaie de hârtie atașată de acel birou care indică data restituirii și data de terminare a 

carantinei, când documentele pot fi puse la raft.  

În absența unei camere de carantină, se va aranja un spațiu specific (o parte din depozit 

sau din sala de lectură care poate fi ușor adaptat și izolat), cu rafturi și/ sau mese disponibile pe 

care să se stocheze documente, asigurându-se faptul că acel spațiu nu este accesibil pentru 

public. Suprafața acestor piese de mobilier poate fi curățată cu un material umed, tratament 

suplimentat cu un material impregnat cu etanol sau isopropanol la 70 grade cel puțin o dată pe 

zi.  

  

Curățare/ Dezinfecție mobilier și suprafețe  

 Din nou, date fiind perioadele de supraviețuire a virusului pe suprafețe, o curățare cu 

material umed a mobilei și a suprafețelor va fi eficientă, cu sau fără detergent.  

Totuși, pentru a ne asigura și proteja împotriva oricărui risc, această curățare poate fi 

suplimentată de un detergent/ dezinfectant biocid, conform standardelor, care spun că produsele 

pe bază de clor și 70% etanol sunt cele mai eficiente împotriva acestui tip de virus.  
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Timpul de contact și aplicare specifice fiecărui produs trebuie să fie respectate pentru a 

fi eficiente. Pentru suprafețele de mobilă/ mese de lucru, este preferabil un produs compatibil 

cu aceste suprafețe.  

În general, produsele pe bază de clor sunt mai eficiente la inactivarea virușilor decât 

produsele pe bază de alcool, dar nu toate suprafețele sunt compatibile cu hipocloritul de sodiu 

(care este un înălbitor). Acest lucru este valabil și pentru produsele pe bază de acid peracetic, 

peroxid de hidrogen, aldehide. Amoniu cuaternar poate lăsa o peliculă de „grăsime”.   

Se va acorda o atenție deosebită suprafețelor des atinse cu mâinile (balustrade, clanțe, 

butoanele lifturilor etc).  

În cele din urmă, toate aceste operațiuni de manipulare, carantină, dezinfecție și curățenie 

vor trebui să fie executate de personalul de bibliotecă echipat cu echipament de protecție 

personal.  

  

Aer condiționat  

Nu există rapoarte în legătură cu aerul condiționat sau ventilarea mecanică care să conducă 

la contaminare. Recomandările curente se referă la asigurarea mentenanței adecvate a filtrelor și 

verificarea, atunci când facilitățile permit, dispozitivelor care trebuie să fie setate astfel încât să 

furnizeze aer curat și nu reciclat. 

  

Echipament individual de protecție   

În conformitate cu măsurile de prevenție, distanțarea fizică (cel puțin 2 metri), purtarea unei 

măști medicale/non-medicale și spălarea mâinilor cu apă și săpun cât mai des posibil (sau folosirea 

unui gel hidro-alcoolic pentru dezinfecție în caz că nu e posibilă spălarea), sunt obligatorii.  

După spălatul mâinilor (minimum 20 secunde) trebuie asigurate prosoape de hârtie, pentru 

o uscare adecvată a mâinilor. De asemenea, prosoapele de hârtie vor fi utilizate pentru a închide 

robinetul și a deschide ușa. Prosoapele folosite ar trebui aruncate la un coș de gunoi, pentru a evita  

riscul de contaminare prin contact.  

1. Spălatul mâinilor este preferabil purtării mănușilor. Trebuie folosite mănuși de unică 

folosință.  

2. Purtarea măștilor non-medicale din bumbac, spălate la 60 grade este, de asemenea, 

recomandată.   

Pentru a fi 100% eficient, purtarea acestor măști trebuie să fie în acord cu recomandările de 

implementare și îndepărtare.  

  

NB: După utilizare, produsele de unică folosință PPE vor fi puse în saci de gunoi 

speciali care vor fi aruncați în fiecare zi.  

  

 Biroul de relații cu publicul 

   La intrarea în sediile instituției, fiecare persoană (personalul bibliotecii și utilizatorii) va 

trebui să-și dezinfecteze mâinile și să-i fie luată temperatura. Nu este permis accesul în instituție 

persoanelor care au temperatură peste 37,3 grade. De asemenea, este obligatorie purtarea măștilor 

de protecție. 

Pentru a menține distanțarea fizică în spațiile pentru public, este necesar a limita numărul de 

persoane. Capacitatea maximă trebuie să evolueze dinamic, între diferitele faze/ etape descrise mai 
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jos, pornind de la 2 persoane/secție, exceptând Filiala Sud unde este permis accesul unei singure 

persoane.   

Bineînțeles, va fi de asemenea necesar să se organizeze un rând, de preferință în aer liber, 

folosind marcaje pe sol, pentru a reaminti utilizatorilor necesitatea distanțării fizice.   

Odată intrați în spațiul bibliotecii (în faza/ etapa 2 sau 3; vezi partea a 2-a), va trebui să fie 

respectată regula asigurării sistematice a sticlelor cu gel hidro-alcoolic dezinfectant, la intrarea în 

bibliotecă, la recepție sau la biroul de împrumut, pe mesele din sălile de lectură, la toalete etc.  

Recepția și birourile de împrumut au instalate ecrane de protecție. Acestea vor fi 

dezinfectate în mod regulat cu produse corespunzătoare.  

Bibliotecarii staționați la recepție sau la biroul de împrumut vor trebui să poarte mască 

obișnuită (vezi mai sus), își spală mâinile cu regularitate pentru cel puțin 20 de secunde, cel puțin 

înainte și după ieșirea din tură. În timpul serviciului pentru public și între manipulări, ei pot să-și 

dezinfecteze mâinile prin frecare cu gel hidro-alcoolic până când mâinile sunt uscate la atingere.  

Documentele restituite la recepție și birourile de împrumut vor fi carantinate conform 

termenilor menționați mai sus.  

Mobilierul din sălile de lectură, recepție și birourile de împrumut vor fi curățate 

dimineața și seara cu detergenți sau dezinfectanți, precum și după fiecare utilizator, de preferință 

pe bază de alcool, biocide, conform standardelor.  

  

Munca internă (administrarea bibliotecii)  

  Munca internă ar trebui, cel puțin în primele etape/faze ale reluării activității, să fie făcută 

conform unei organizări care să mențină distanțarea necesară prevenirii răspândirii virusului.  

În desfășurarea activităților bibliotecii, se va avea în vedere respectarea următoarelor măsuri:  

 să dezinfecteze suprafețele, să țină ușile deschise, să curețe sala după fiecare 

utilizare și în pauza stabilită, în intervalul orar 1300 – 1400;  

 să organizeze luarea mesei pe serii, eșalonat, câte 2 persoane, și cu respectarea 

regulilor de distanțare la masă;  

 pregătirea spațiilor pentru etapele următoare; 

 continuarea serviciilor la distanță pentru public (prin telefon și/sau internet), 

servicii de eliminare și transport a documentelor.; 

 comandă de documente, catalogare, echipament; 

 procesarea documentelor (colecții și cutii de restituire), inclusiv dezinfecție 

și/sau carantină (vezi mai sus). 

 

Primirea comenzilor – Biroul achiziții,  prelucrare  

Dezinfecția documentelor achiziționate se realizează cu ajutorul lămpilor cu 

ultraviolete pentru sterilizare si dezinfecție. 

Pentru recepționarea coletelor, inclusiv cele cu noutăți editoriale și cele din Depozitul 

Legal de documente, poate fi folosită și carantina de 3 zile (cu cutiile deschise) și 10 zile pentru 

documente media (cu cutiile deschise) într-o cameră special amenajată, înainte de a manipula 

aceste documente.  

  

 Catalogare  

 Spălarea mâinilor este necesară înainte de manipulare și la finalul fiecărei sesiuni.  
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3. PLANURI DE RELUARE A ACTIVITĂȚII  
  

Propunerea de a relua activitatea în biblioteci, urmează un model progresiv și modular 

construit pe:  

 Un calendar în patru faze;  

 Module corespunzătoare pentru tipurile de servicii, iar pentru fiecare fază sunt 

specificate condițiile și sfaturile de implementare. 

Implementarea numeroaselor servicii într-o manieră treptată este esențială pentru a testa și 

verifica siguranța activităților întreprinse în faza anterioară. Tranziția de la o fază la alta depinde 

de implementarea condițiilor materiale, dar și de contextul pandemic și de regulile general 

stabilite.  

Pentru toate propunerile următoare, respectarea măsurilor de prevenire, distanțarea socială 

și măsurile de protecție individuală TREBUIE SĂ FIE RESPECTATE SISTEMATIC.  

Faza  1  

Începând cu 

 02 iunie 2020  

 

Servicii publice  

 Returnarea documentelor va respecta perioada de carantină.  

 Se recomandă utilizarea cutiilor de returnare rapidă.  

 Se continuă serviciile digitale de la distanță. 

 Se continuă serviciul de rezervare a cărților. 

 Se continuă serviciul de livrare gratuită a documentelor la 

domiciliul utilizatorului.  

 Servicii care să ajute căutarea de documente și informații prin 

orice mijloace adecvate (e-mail, telefon, chat). 

 Se vor deschide doar spațiile destinate împrumutului de 

documente, fără accesul la raft al utilizatorului. Cererile vor fi 

adresate și soluționate de bibliotecari. 

Servicii interne  

 Pregătirea de spații, reamenajarea de spații pentru următoarele 

faze  

 Continuarea de servicii pentru public de la distanță (prin telefon 

sau internet), servicii de ridicare documente sau transport.  

 Comenzi de cărți, catalogare, echipament. 

 Procesarea documentelor: carantină, curățare, depozitare.  

Faza 2  Servicii publice  

 Continuarea serviciilor implementate în faza 1.  

 Redeschiderea parțială a spațiului pentru public – sălile de 

lectură, maxim 2 persoane, timp de 2 ore, după caz. Excepție 

face sala de consultare a periodicelor, unde sunt permise 2 

persoane, timp de maxim 1 oră, după caz. Facem mențiunea că 

nu poate fi consultată presa zilnică. 
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 Permiterea în bibliotecă a grupurilor mici (nu mai mult de 5 

persoane), în funcție de spațiile disponibile, timp de maxim 20 

minute. 

 Accesul utilizatorilor la colecțiile cu acces liber la raft.  

 Redeschiderea parțială a sălilor de internet, cu maxim 2 

persoane, cu respectarea distanței regulamentare și a timpului 

admis de 30 minute, după caz. 

 Servicii în aer liber. Asigurarea lecturii publice în curtea 

bibliotecii, cu sau fără a fi însoțite de serviciul de animație 

culturală, respectându-se numărul de persoane maxim admis în 

această fază. 

 Împrumuturi pe termen lung a unor colecții de documente (în 

special pentru tineri) la alte asociații sau servicii comunitare.  

 Continuarea serviciilor interne 

  Faza 3  Servicii publice  

 Continuarea implementării serviciilor din faza 1 și 2. 

 Acces limitat la colecțiile speciale. Se recomandă scanarea 

documentelor și accesarea lor de la distamță. 

 Desfășurarea de activități culturale și ateliere.  

 Permiterea grupurilor și a claselor de elevi în bibliotecă și 

reluarea activităților cultural-educative.  

 Reîntoarcerea participanților la activitățile culturale organizate 

de Biblioteca Județeană Vrancea. 

Continuarea serviciilor interne  

Faza 4  Revenirea la activitățile normale. 

  

Faza 1. Pregătirea pentru redeschiderea spațiului pentru public și 

extinderea serviciilor de la distanță   

  

Redeschiderea spațiilor pentru public (la data de 2 iunie 2020) va fi posibilă doar la sfârșitul 

fazei de pregătire deoarece:   

 Bibliotecile sunt spații de interacțiune socială și prezența utilizatorilor de vârste diferite 

crește riscul de infectare pentru categoriile vulnerabile (seniori de exemplu); 

 Bibliotecile primesc utilizatori care nu știu sau nu pot să respecte măsurile preventive (în 

special copiii din categoria 0-3 ani, utilizatori vulnerabili); 

 Menținerea distanțării fizice necesită reamenajarea spațiului bibliotecii (biroul de recepție, 

locurile de citit, mișcarea în interiorul bibliotecii); 

 Consultarea documentelor pe loc poate duce la răspândirea virusului prin intermediul 

colecțiilor (cărți, discuri etc);  

 Managerul are obligația legală să se asigure că toate măsurile de protecție au fost luate 

înainte de redeschiderea spațiului.  
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Cu toate acestea, în timpul primei faze, bibliotecile își continuă misiunea și parțial își reiau 

activitățile pentru a se pregăti pentru redeschiderea pentru public. În timpul fazei de carantină, unele 

servicii sunt oferite, în ciuda spațiilor închise pentru public.   

 

Condiții  

 Angajații se vor ocupa cu urmărirea și dirijarea fluxului.  

Orarul bibliotecii va fi adaptat astfel încât să se poată realiza pregătirea și dezinfectarea 

spațiului, atfel: zilnic, în intervalul orar 13.00 – 14.00 se face aerisirea și igienizarea spațiilor, cu 

mențiunea că acest program poate suferi modificări în funcție de măsurile recomandate la nivel 

național.  

De asemenea, în intervalul orar 19.00 - 20.00 spațiul cu publicul va fi igienizat cu ajutorul 

lămpilor cu ultraviolete pentru sterilizare si dezinfecție. 

Se verifică regulat implementarea dispozițiilor organizatorice.  

Se separă spațiile pentru restituiri și împrumuturi. Se asigură soluții dezinfectante pentru 

utilizatori și acces facil la grupurile sanitare.  

În această perioadă de restricții, se anulează penalizările de întârziere.  

 

 Servicii pentru public care pot fi potențial reluate  

 Continuarea serviciilor digitale de la distanță; 

 Continuarea serviciului de împrumut al documentelor; 

 Continuarea serviciului de livrare de documente; 

 Nedeschiderea spațiilor pentru public (fac excepție spațiile destinate împrumuturilor 

de documente). 

 

Serviciul de împrumut de documente   

a.) Descrierea serviciului: 

Reluarea împrumutului la secțiile bibliotecii se face fără acces liber la raft. Bibliotecarii vor 

primi și soluționa cererile utilizatorilor.  

b.) Condiții de îndeplinit: 

La intrarea în sediile instituției, fiecare persoană (personalul bibliotecii și utilizatorii) va 

trebui să-și dezinfecteze mâinile și să-i fie luată temperatura. Nu este permis accesul în instituție al 

persoanelor care au temperatură peste 37,3 grade. De asemenea, este obligatorie purtarea măștilor 

de protecție. 

Se continuă rezervările de documente prin telefon, e-mail, site.  

În spațiul unde se face împrumutul documentelor, nu este permis accesul la raft al 

utilizatorului. De asemenea, este permis accesul în holul instituției  pentru maxim 2 persoane, timp 

de maxim 15 minute, după caz. 

Se afișează la intrarea în bibliotecă informații pentru utilizatori (instrucțiuni, organizarea 

serviciului de restituire a documentelor împrumutate).  

Se reamenajează biroul de la recepție astfel încât să existe mai multe stații de lucru separate, 

aflate la cel puțin 1 metru unul de altul și fiecare angajat să aibă locul său.   

Se montează marcaje în secțiile bibliotecii pentru a impune respectarea unei distanțe de cel 

puțin 2 metri între utilizatori.  

Utilizatorii sunt lăsați să intre unul câte unul la biroul de împrumut.  
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           Se asigură dezinfectarea documentelor restituite de cititori (vezi Partea 1).  

Se suspendă funcționarea dozatoarelor de apă pentru public.   

 
Servicii interne  

 În faza 1, serviciile interne se vor axa pe pregătirea tuturor acțiunilor pentru faza 2: aranjarea 

biroului de recepție, aranjarea spațiilor pentru public, instruirea angajaților, pregătirea de 

instrucțiuni pentru utilizatori.   

 Pe lângă acestea se vor mai face următoarele:  

 Continuarea serviciilor de la distanță pentru public prin telefon sau internet pentru ridicare 

de documente sau livrare de documente, prelungiri ale termenelor de restituire, solicitări de 

lectură prin liste bibliografice etc ; 

 Comenzi de documente, catalogare și echipamente;  

 Stagii de pregătire profesională online; 

 Verificarea periodică a respectării noilor restricții de către personal; 

 Reorganizarea colecțiilor;  

 Procesarea de documente.  
  

Faza 2. Redeschiderea parțială a spațiilor pentru public  

  
O redeschidere parțială a spațiului bibliotecii este posibilă prin permiterea accesului în sălile 

de lectură cu respectarea prevederilor referitoare la accesul și mișcarea în interiorul clădirilor, astfel: 

maxim 2 persoane, timp de 2 ore, după caz. Excepție face sala de consultare a periodicelor, unde 

sunt permise 2 persoane, timp de maxim 1 oră, după caz.  

Nu poate fi consultată presa zilnică – pe toată durata în care virusul este activ și 

prezintă un pericol pentru populație.  

Măsurile specifice fazei 2 referitoare la primirea publicului trebuie să fie valabile și pentru 

faza 3 când vom avea o deschidere mai mare pentru public.   

Permiterea accesului în bibliotecă a grupurilor, fie că este vorba de clase de elevi sau de alte 

activități culturale, este interzisă și amânată pentru faza 3, chiar și pentru grupuri mici de persoane.   

 Servicii pentru public care pot fi reluate  

 Continuarea serviciilor implementate în faza 1;  

 Redeschiderea parțială a spațiului și a accesului liber la raft; 

 Accesul la echipamente, inclusiv la calculatoare, în interiorul bibliotecii;  

 Asigurarea lecturii publice în curtea bibliotecii, cu sau fără a fi însoțite de serviciul de 

animație culturală, respectându-se numărul de persoane maxim admis în această fază. 

 Împrumuturi pe termen lung pentru diferite servicii comunitare sau asociații sociale   

  

Redeschiderea parțială și permiterea accesului liber la raft 

 Pe lângă serviciile la distanță și stabilirea serviciului de livrare de documente, redeschiderea 

parțială a spațiului și accesul liber la raft sunt esențiale pentru cercetarea documentară. Accesul la 

colecții este prima așteptare a utilizatorilor. Faza 2 asigură accesul la colecții pentru un număr 

limitat de utilizatori, astfel încât să se limiteze riscul de contaminare.  
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Acest lucru necesită anumite măsuri menite să limiteze riscul de contaminare, astfel că 

accesul la colecții se poate realiza doar dacă se asigură păstrarea distanței sociale impuse.   

Necesitatea pentru 3 zile de carantină pentru hârtie face imposibilă consultarea presei 

zilnice în bibliotecă. Acest serviciu este suspendat în perioada în care virusul este activ.  

  

Condiții  

 Angajații se vor ocupa cu urmărirea și dirijarea fluxului.  

Se plasează cutii la capătul rafturilor pentru ca utilizatorii să lase documentele pe care le-au 

manevrat, pentru ca acestea să fie decontaminate înainte de a fi puse înapoi în raft. Utilizatorii vor 

fi informați prin afișarea acestor măsuri. 

Orarul bibliotecii va fi adaptat astfel încât să se poată realiza pregătirea și dezinfectarea 

spațiului, astfel: zilnic, în intervalul orar 13.00 – 14.00 se face aerisirea și igienizarea spațiilor, cu 

mențiunea că acest program poate suferi modificări în funcție de măsurile recomandate la nivel 

național.  

De asemenea, în intervalul orar 19.00 - 20.00 spațiul cu publicul va fi igienizat cu  lampa cu 

ultraviolete pentru sterilizare si dezinfecție. 

Se verifică regulat implementarea dispozițiilor organizatorice.  

Se separă spațiile pentru restituiri și împrumuturi. Se asigură soluții dezinfectante pentru 

utilizatori și acces facil la grupurile sanitare.  

În această perioadă de restricții se anulează penalizările de întârziere.  

  

Accesul grupurilor mici  

Accesul grupurilor va fi posibil doar într-un mod limitat și în concordanță cu recomandările 

de sănătate: nu mai mult de 5 persoane în același timp într-o sală, incluzând personalul, respectându-

se distanța de 1,5 metri între fiecare persoană, sau 4m2   pentru o persoană.  

 

Accesul în Sălile Inernet 

Accesul la calculatoare în bibliotecă este un serviciu foarte solicitat. Cu toate acestea, accesul 

la calculatoare trebuie făcut sub incidența anumitor condiții deoarece acest tip de echipament este 

propice răspândirii virusului. Accesul se face pentru maxim 2 persoane, cu respectarea tuturor 

regulilor de protecție, inclusiv a distanței de 2 metri, dar și a timpului alocat de 30 minute. După 

fiecarea utilizare, echipamentele și spațiile de lucru vor fi dezinfectate. 

  

Condiții  

Se aranjează spațiul prin distanțarea calculatoarelor.  

Se dezinfectează de către bibliotecari componentele cu o lavetă din microfibră îmbibată cu 

70% alcool izopropilic și 30% apă. Toate componentele calculatorului și mobila trebuie 

dezinfectate.  

În cazul cererii de ajutor în utilizarea calculatorului, atât bibliotecarul, cât și utilizatorul 

trebuie să poarte mască. Distanța de siguranță trebuie respectată pe cât posibil, este recomandat să 

stai la o distanță considerabilă în spatele utilizatorului și să îl ghidezi în detrimentul luării locului 

utilizatorului la stație pentru rezolvarea problemei.  

 Este posibilă redeschiderea serviciului de împrumuturi pentru instituțiile partenere.  

 Condiții  



13 

 

 Biblioteca are obligația să respecte condițiile de carantinare a documentelor.  

    

Faza 3. Redeschiderea completă a sediilor instituției și reluarea 

activităților de grup (mai mult de 10 persoane- în funcție de spațiu) și a 

activităților culturale  

  

 Pe lângă reprimirea utilizatorilor în toate spațiile, se permite accesul grupurilor mai mari de 

10 persoane - în funcție de spațiu la activități culturale și ateliere.   

Faza 3 nu este o revenire la normal, aceasta apare doar în faza 4.  

Servicii publice care ar putea fi reluate: 

1. Activități culturale și ateliere 

  

Misiunea bibliotecilor are o componentă culturală și educațională puternică. Este important 

ca aceste activități să continue, cu precădere în această perioadă de criză sanitară.   

  

Condiții  

Stabilirea unor reguli care să permită desfășurarea în siguranță a acestor activități:  

- Organizarea spațiului astfel încât să se păstreze distanțarea de 2 metri între 2 persoane.   

- Folosirea gelului dezinfectant pentru curățarea pixurilor sau a echipamentelor folosite la 

ateliere.  

- Încurajarea folosirii instrumentelor de scris personale.  

- Stabilirea unui plan de dezinfectare a spațiului și mobilei, incluzând un orar bine stabilit.   

 

2. Acces limitat la colecții speciale 

 Condiții:  

Se acordă prioritate absolută scanării documentelor și accesării de la distanță.  

 

 

Faza 4. Reluarea tuturor serviciilor pentru public, chiar și în spațiile 

mici 

  
Într-o situație post pandemie, toate serviciile pentru public pot fi reluate.  

  

         

NOTĂ: 

Aceste norme metodologice pentru redeschiderea secțiilor vor fi adaptate sau vor suferi 

modificări în funcție de evoluția privind răspândirea virusului la nivel național.  

 

Întocmit, 

Manager Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Oana-Raluca Boian 


