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CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE

BIOSSEGURANÇA

Nº 28/2021
SOLICITANTE: Josélia Maria Oliveira da Silva e Ana Roberta Souza Mota 
SETOR:  Biblioteca Setorial do CCEN
OBJETO: Solicitação de autorização para retorno às atividades presenciais 

A Comissão de Biossegurança do Centro De Ciências Exatas e da Natureza da
UFPB, em seu pleno exercício de avaliador na retomada das atividades neste CENTRO
ACADÊMICO, CERTIFICAMOS que o Biblioteca Setorial do CCEN,    solicitado
pelos  Sras.  Josélia Maria Oliveira da Silva  e Ana Roberta Souza Mota teve o seu
PROTOCOLO  DE  BIOSSEGURANÇA  PARA  O  CONTEXTO  DA  PANDEMIA
COVID-19 APROVADO em 13/05/2021, sendo assim, está em conformidade com as
orientações  do  Plano  UFPB  para  Retomada  Gradual  das  Atividades  Presenciais
conforme disposto no Art. 7º da PORTARIA Nº 323/GR/REITORIA/UFPB de 16 de
outubro de 2020. Esta certidão tem prazo de validade de seis meses.

DETALHAMENTO: 
A Biblioteca do CCEN possui 700 m2 de área divididos em dois pavimentos de 350 m2,
porém, na situação pandêmica, o acesso de usuários estará restrito ao pavimento térreo
onde funcionam os  seguintes  setores:  o  setor  de atendimento  aos  usuários,  local  de
permanência  de usuários  para  consulta  e  estudo,  local  de  guarda de acervo,  copa  e
banheiros masculino e feminino. A área de circulação deste pavimento foi estimada em
64 m2, subdividida em duas áreas de 48 m2 e 16 m2. 

A  Biblioteca  possui  janelas  tipo  basculante  nos  dois  pavimentos,  o  que  facilita  a
circulação natural de ar em seu interior. Para isso a porta de entrada será mantida aberta
e  os  ar  condicionados  serão  ligados  no  modo  ventilação  com  fluxo  de  ar  fixo,
posicionado em direção à porta principal. 

A Biblioteca presta 12 diferentes formas de atendimento à comunidade, sendo dez no
formato digital e dois na modalidade presencial: empréstimo de livro ou sua renovação
e pegue e leve.  A biblioteca funcionará apenas sob bandeira epidemiológica laranja,
amarela ou verde. O atendimento aos usuários é realizado por três bibliotecárias, duas
delas trabalhando remotamente, e cinco profissionais de empresa terceirizada, três deles
atuando no atendimento presencial e dois na conservação e limpeza dos ambientes. 

Sob bandeira laranja apenas empréstimos e devoluções serão realizados, respeitando a
entrada de um usuário por vez. Consultas ao acervo e estudos presenciais só poderão ser
realizados sob bandeira amarela ou verde, quando 15 e 20 estudantes, respectivamente,
poderão permanecer na Biblioteca, pelo tempo máximo de duas horas. Em qualquer das
circunstância  não será  admitida  a  formação  de  grupos  de  estudo,  tendo  em vista  a
necessidade de distanciamento.
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Do acesso dos usuários à Biblioteca 
Para admissão do usuário à Biblioteca será obrigatório o uso correto de máscara, bem
como a aferição de temperatura que será feita no momento da entrada por funcionário
da instituição, higienização de sapatos em tapete sanitizante, com hipoclorito de sódio, e
das mãos com álcool 70%. A norma de não se permitir a entrada de estudantes portando
mochilas ou bolsas no interior da biblioteca será mantida em todas as situações previstas
neste  protocolo,  assim como todas  as  outras  normas  que  eram observadas  antes  da
pandemia.

Dispenser com álcool 70% serão disponibilizados para os estudantes que estiverem em
atendimento.
 
Da admissão dos servidores à Biblioteca 
Os  mesmos  procedimentos  de  acesso  a  serem  observados  pelos  usuários  serão
obedecidos  pelos  servidores,  ou  seja,  uso  correto  de  máscaras,  limpeza  de  sapatos,
aferição de temperatura e higienização das mãos. Um caderno para registro diário de
temperatura  e  possíveis  sintomas  será  disponibilizado,  onde  deve  ainda  constar  o
telefone e o endereço de cada funcionário e em caso de infecção de servidor a Direção
do CCEN será informada de imediato. Os funcionários devem levar máscaras adicionais
considerando que após duas horas de trabalho elas devem ser trocadas.

Das recomendações gerais aos usuários e servidores 
Serão afixados no interior da Biblioteca material  visual sobre os procedimentos  que
visam  impedir  ou  mitigar  a  disseminação  do  vírus,  tais  como:  uso  obrigatório  de
máscara, número máximo de pessoas por ambiente, não compartilhamento de objetos
pessoais  e  utilização  de  bebedouros  exclusivamente  para  reabastecer  os  recipientes
individuais.

Para  os  banheiros  serão  afixados  avisos  adicionais,  particulares  àquele  local,
informando que após o uso do sanitário a descarga deve ser acionada, obrigatoriamente,
com a tampa do vaso fechada, para impedir nuvens de aerossóis, que potencializam a
disseminação de vírus. A higiene bucal deve também ser desestimulada. A higienização
de pisos e banheiros será feita conforme o Plano Geral de Biossegurança da UFPB,
utilizando os produtos químicos adequados ao combate do coronavírus. Para higiene das
mãos será disponibilizado sabão e toalhas de papel.

Dos procedimentos se biossegurança quanto aos livros consultados  
Os  livros  recebidos  por  devolução  ou  por  doação  deverão  passar  por  quarentena
obrigatória,  durante  15  dias,  acondicionados  caixas  plásticas  sinalizadas.
Posteriormente,  esses  livros  terão  a  situação  no  SIGAA-Biblioteca  alterados  para
indisponível e serão organizados por data para que após o cumprimento da quarentena
retorne ao acervo. 

Considerando  que  o  protocolo  apresenta  procedimentos  que  buscam  garantir  a
biossegurança dos usuários que frequentarão a Biblioteca, somos de parecer favorável à
sua concessão.
  
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:
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1. Termo de solicitação de autorização para retomada de atividades ( X )
2. Protocolo de funcionamento atendendo às diretrizes de biossegurança vigentes. ( X )

ADEQUAÇÕES:
SINALIZAÇÃO (  )      IDENTIFICAÇÃO E ACESSO DOS LOCAIS (  )
EPI (  )    EPC (  )       NUMERO DE USUÁRIOS (  )                     REGISTRO
INDIVIDUAL (  )           
VENTILAÇÃO (  )       BANHEIROS (  )                                       HIGIENIZAÇÃO (   )

RISCOS INERENTES: NÃO DETECTADOS

               Prof.Antonio José Creão Duarte

                 Profa. Rogéria Gaudencio do Rêgo

                         Prof. Pedro Cordeiro Estrela


