
 
 
 

 
 

ÁREA DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO 

BIBLIOTECAS 

RESTRIÇÕES COVID-19 
 

Regras de acesso, utilização e circulação 

 

Neste período de pandemia, as Bibliotecas de Ciências querem continuar a prestar serviços eficientes 

e de qualidade, sem descurar a segurança de toda a comunidade. Para isso pedimos a colaboração de 

todos no cumprimento das seguintes regras: 

 

 É obrigatório o uso de máscara dentro das salas de leitura 

 É obrigatória a higienização das mãos na entrada das Bibliotecas; 

 Não é permitida a alteração da disposição das mesas e cadeiras nas salas de leitura; 

 As salas de estudo em grupo encontram-se encerradas; 

 Nos balcões de atendimento só poderá estar um utilizador; 

 Na entrada, os utilizadores devem dirigir-se ao balcão de atendimento/ funcionário da 
Biblioteca, de modo a ser-lhe atribuído um lugar na sala; 

 À saída, os utilizadores devem avisar o técnico de atendimento que o seu lugar irá ficar vago, 
de modo a proceder à sua higienização e atribuição a outro utilizador; 

 O percurso de entrada e saída da Biblioteca do C4 está assinalado e deverá ser respeitado; 

 Os livros devolvidos e consultados são colocados de quarentena durante 3 dias; 

 Não é permitido o livre acesso às estantes. Os pedidos de consulta ou requisição de obras 
devem ser dirigidos ao técnico de atendimento; 

 Os livros consultados não deverão ser arrumados nas estantes, sendo colocados na mesa 
junto ao balcão; 

 Devido à redução do número de lugares sentados nas Bibliotecas Ciências, só será permitida 
a entrada de utilizadores pertencentes à Universidade de Lisboa; 

 Os utilizadores que apenas queiram usar o serviço de fotocópias/ impressão também terão 
de se dirigir ao balcão de atendimento, para controlo de entrada e higienização das mãos; 

 Os utilizadores devem manter o distanciamento social aconselhado pela DGS (aprox. 2m) 

PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS. 

 


