
Nosso espaço foi adaptado para receber o público 
com conforto e segurança. Estamos trabalhando com 
o distanciamento social recomendado, capacidade de 

atendimento limitada e horário reduzido. Respeitamos todos 
os protocolos de saúde. Nossas equipes foram treinadas 

e estão preparadas Aqui você encontra as principais 
informações para a permanência adequada na biblioteca.

Aproveite!

A BIBLIOTECA É SUA!
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estamos de volta e 

muito felizes!

algumas coisas mudaram, mas não a alegria  
e o prazer que temos em estar com você.



A BIBLIOTECA É SUA!

Horário de funcionamento
• Sujeito a alterações, sempre que necessário.

FASE 1 – Plano SP | Governo do Estado de São Paulo

A biblioteca abrirá ao público no dia 16/10 (sexta-feira) das 11h às 15h. 
Inicialmente o equipamento funcionará de 2ª a 6ª feira. Tão logo os parques 
estaduais comecem a operar aos finais de semana, retomará os serviços  
também aos sábados e domingos.

1ª semana – 2ª a 6ª feira/ 11 às 15h (com intervalos de higienização)

25% da capacidade de atendimento / 4 horas ao público

Aberto ao público 11h – 12h
Higienização   12h – 12h30
Aberto ao público  12h30 – 13h30 
Higienização   13h30 – 14h          
Aberto ao público  14h – 15h

2ª semana – * 2ª a 6ª feira/ 10 às 16h (com intervalos de higienização)

• O atendimento poderá ser estendido aos finais de semana, se os parques estaduais abrirem.

40% da capacidade de atendimento / 6 horas ao público

Aberto ao público 10h – 11h
Higienização   11h – 12h
Aberto ao público  12h – 13h 
Higienização   13h – 14h          
Aberto ao público  14h – 15h
Higienização   15h – 16h

 3ª semana em diante - 3ª a domingo / 10 às 16h  
(com intervalos de higienização)

60% da capacidade de atendimento / 6 horas ao público

Aberto ao público 10h – 11h
Higienização   11h – 12h
Aberto ao público  12h – 13h 
Higienização   13h – 14h          
Aberto ao público  14h – 16h



A BIBLIOTECA É SUA!

ServiçoS
Você já pode!
Consultar o catálogo de acervo
Emprestar, devolver, renovar e reservar livros
Fazer sua carteirinha de sócio ou renovar seu cadastro
Usar os computadores por 1 hora 
Usar a sala de games e a área de tecnologias assistivas
Agendar um espaço mais reservado para ler ou estudar 
Se inscrever para participar das sessões de acolhimento  

Você ainda não pode... 
Manusear o acervo. Nossa equipe de Atendimento pode ajudar!
Fazer doações físicas. Mande a lista dos títulos por e-mail, 
para triagem. Para saber mais, acesse o site: www.bsp.org.br

E pela internet?
Nossa programação cultural tem de tudo! Oficinas, jogos
de xadrez, clubes de leitura, dicas do que fazer com os
pequenos. E é de graça! Basta se inscrever. Para saber
mais, acesse: www.bsp.org.br
 
Pode sugerir a compra de livros de literatura para o
acervo. Acesse nosso site e saiba como fazer. Quando
chegar, você será avisado.
 
Quer renovar seu cadastro? 
Então, acesse: www.bsp.org.br



A BIBLIOTECA É SUA!

recomendaçõeS de Saúde 
Sua saúde e a de nossos funcionários é muito importante
para nós. Para preservá-la, siga nossos procedimentos e
aproveite! Proteja-se do Coronavírus:

1,5 M

• Siga, sempre, as orientações de nossa equipe de Atendimento. 

• Deixe seus pertences no guarda-volumes.

• Use a máscara que deve cobrir o queixo e o nariz, e ficar
   justa ao rosto (Decreto Estadual 64.959).

• Ao espirrar ou tossir, cubra a boca e o nariz utilizando os
   braços ou lenço descartável. 

• Higienize as mãos frequentemente. 

• Não toque no rosto. 

• Não compartilhe canetas ou outros objetos pessoais.

• Mantenha distância de, no mínimo 1,5 metros de outras pessoas.

• Observe os percursos indicados.

• Respeite a capacidade máxima de cada sala, indicada 
   nas placas informativas.

• Evite utilizar o elevador que é de uso preferencial para 
   pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

• Ao sair, utilize as lixeiras específicas para o descarte de 
   máscaras e lenços.



A BIBLIOTECA É SUA!

você Sabia?
• Seguindo as melhores práticas internacionais e os
   protocolos sanitários, todos os livros que são devolvidos,
   passam por um processo de isolamento de 7 dias, antes
   de serem disponibilizados ao público.

• Os banheiros estão operando com a capacidade reduzida,
   respeitando as normas de distanciamento social.

• O uso do elevador está limitado a uma pessoa somente
   por vez. Após cada utilização, o equipamento é higienizado.

• Seguindo a recomendação da Vigilância Sanitária, o bebedouro 
   deverá ser utilizado apenas com copos descartáveis. 



A BIBLIOTECA É SUA!

Siga noS acompanHando 
em noSSaS redeS SociaiS!

BsPBiBlioteca
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