PROTOCOLO/RECOMENDACIÓNS
BIBLIOTECA/ARQUIVO DO MPL
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Información aos usuarios/as:
Seguindo a normativa oficial e atendendo á obriga de informar das condicións e servizos que se
ofrecen durante este período en relación coas medidas preventivas e de protección ante a Covid-19,
resumimos as cuestións máis salientables a ter en conta antes de acceder a este espazo cuxo
Protocolo completo desenvolve polo miúdo todas estas medidas:
-

A visita presencial para consulta de fondos bibliográficos ou arquivísticos será concertada
mediante cita previa a través dos seguintes correos: biblio@museolugo.org,
biblio2@museolugo.org e/ou arquivo@museolugo.org. Teléfono: 982242112. O horario será
de luns a venres de 9 h a 14:00 h. A atención xeral será preferentemente telemática para os
demais servizos de consulta.

-

O aforo máximo para a sala de consulta/investigadores é de dúas persoas máximo. En todo
momento gardarase o distanciamento interpersoal.

-

A documentación ou materiais consultados estarán en corentena 10 días mínimo antes de
ser empregados de novo polo que non estarán dispoñibles.

-

Os/as usuarios/as deben acudir cos elementos propios de autoprotección, tales como luvas
(de látex, nitrilo...) e máscaras, o que non implica que poidan tocar as pezas. Seguirán en
todo caso as recomendacións do persoal.

-

Deben acudir sen mochilas e co mínimo material imprescindible, posto que as taquillas non
estarán dispoñibles, pero terán que traer o seu propio material de traballo e os dispositivos
electrónicos que precisen.

-

Os/as usuarios/as non poderán acceder directamente ás coleccións, as obras serán
solicitadas e proporcionadas polo persoal da biblioteca/arquivo previa petición. Só o persoal
poderá acceder aos estantes e depósitos de libros ou documentos.

-

Medidas de hixiene básicas: As luvas estarán limpas e non se empregarán solucións
hidroalcohólicas sobre elas, para non transferir restos aos documentos consultados.
Atoparán dispensadores de solución desinfectante na entrada do MPL.

-

Aportarse información para a realización dun Rexistro básico de usuarios/investigadores que
accedan aos espazos/instalacións internos do museo

-

A todos os efectos e segundo a evolución da desescalada, do estado de alarma e das
disposicións oficiais fronte ao Covid-19, poderán modificarse estas medidas.
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