
REGRAS DE UTILIZAÇÃO DA BE DA ESS 

Prevenir o contágio depende de nós. Mantém uma atitude responsável. 
Respeita as indicações. 
 

HORÁRIO PROVISÓRIO 

09:00-12:00; 14:00-15:00  

 SERVIÇOS DISPONÍVEIS 

Presencial  

- Utilização livre para realização individual de trabalhos e estudo autónomo, segundo as 
regras estabelecidas (máximo de utilizadores em simultâneo, incluindo sala de leitura e 
utilização de computadores: 32)  
 
- Utilização de computadores (seis postos: dois, na sala de leitura, e quatro, na zona 
multimédia; só é permitido um utilizador por cada computador) 
 
- Empréstimo domiciliário presencial com limitação de leitores junto ao balcão de 
atendimento (um de cada vez; os outros devem aguardar, a uma distância no mínimo 
de 1,5m) 
 
- Empréstimo para utilização em sala de aula (exclusivamente a professores) com 
limitação de leitores junto ao balcão de atendimento (um de cada vez; os outros devem 
aguardar, a uma distância no mínimo de 1,5m) 
 
- Devolução de documentos com limitação de leitores junto ao balcão de atendimento 
(um de cada vez; os outros devem aguardar, a uma distância no mínimo de 1,5m) 
 
- Impressões (um utilizador de cada vez junto ao balcão de atendimento) 
 

REGRAS DE ACESSO À BIBLIOTECA 
 
• É obrigatório o uso de máscara e a higienização das mãos à entrada 
  
• O acesso às estantes está condicionado e sujeito à desinfeção prévia das mãos 
 
• Os livros e documentos entregues são colocados em quarentena por um período 
mínimo de 48h 
 
• É proibida a permanência na sala para além dos tempos necessários para as ações 
disponíveis  
 
• Enquanto se mantiver a situação pandémica, as revistas e os livros da estante das 
novidades não podem ser consultados presencialmente  
 

• A lotação de cada mesa está sinalizada e deve ser respeitada escrupulosamente. 
 

•  A sinalética no chão deve ser respeitada de forma a evitar cruzamentos entre os 
utilizadores 
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OBSERVAÇÕES 

• Enquanto se mantiver a situação pandémica, não será permitida a marcação de aulas 
na BE e pede-se que os professores, antes de enviarem alunos para a BE, façam uma 
marcação prévia, para fins de higienização antes e depois de utilização e tendo em conta 
que só estarão 6 computadores disponíveis. 
 

Online 
 
- Esclarecimento de dúvidas, apresentação de sugestões, reclamações, via e-mail 
bibess@esec-sampaio.net ou formulário (acesso em 
https://aesampaio.pt/bib/?page_id=36) 
 
- Blogue das BE https://aesampaio.pt/bib/ 
 
- Página Facebook (procurar Biblioteca Sampaio) 
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