PLAN (ACTUALIZAT) DE MĂSURI TEMPORARE ȘI, DUPĂ CAZ, GRADUALE,
PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 ŞI
ASIGURAREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII BIBLIOTECII BUCOVINEI „I. G. SBIERA” SUCEAVA
ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 NOIEMBRIE 2021, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

Având în vedere
• Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare;
• Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3245/1805/2020 privind măsurile
pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării
activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, cu modificările și completările
ulterioare;
• Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3577/831/2020
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea
desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada
stării de alertă;
• Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 2.282/156/2021 privind
instituirea obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului epidemiologic și
dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de
alertă;
Luând în considerare necesitatea asigurării în continuare, pe perioada stării de alertă, a unei
protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, dar şi crearea în acelaşi
timp a premiselor-cadru pentru revenirea etapizată, fără sincope majore, la situaţia de
normalitate;
În vederea asigurării măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii virusului pe perioada stării
de alertă, în condițiile ridicării graduale a restricțiilor, coroborat cu necesitatea asigurării
desfășurării în condiții de siguranță sanitară a activității instituției;
Cu respectarea condiţiilor stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului
sănătății nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus
SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în
domeniul culturii, emis în temeiul art. 44 alin. (1) şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare,
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Începând cu data de 1 noiembrie 2021, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei
de COVID-19, se actualizează Planul de măsuri temporare și, după caz, graduale, privind
prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi asigurarea desfăşurării activităţii
instituţiei în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, cu rol de
Regulament, instituit la nivelul Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava pe durata stării de
alertă declarate în condiţiile legii în scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la
ocrotirea sănătăţii personalului angajat și a publicului cititor și totodată de a limita evoluția
cazurilor de îmbolnăviri cu noul coronavirus la nivel local.
Prezentele măsuri nu reprezintă doar recomandări, ci un set de reguli clar definite, stabilite
conform dispoziţiilor legale în vigoare, iar nerespectarea acestora de către persoanele fizice duce
la adoptarea unor măsuri disciplinare pentru angajați, potrivit Codului muncii şi Regulamentului
intern al instituţiei, respectiv la suspendarea accesului la serviciile Bibliotecii pentru cititori.
A. MĂSURI GENERALE
1. Se instituie obligaţia organizării activității, asigurându-se la intrarea în spaţiile Bibliotecii, în
mod obligatoriu:
- pentru cititori sau orice altă persoană care intră în clădirile sediului central al instituției,
cu excepția angajaților:
o verificarea/scanarea codului QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene
privind COVID-19 în vederea atestării vaccinării, testării sau vindecării de infecția
cu virusul SARS-CoV-2, accesul fiind permis doar celor care fac dovada vaccinării
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu
mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
- pentru cititori sau orice altă persoană, inclusiv angajații proprii, care intră în
clădirile/filialele instituției:
o triajul epidemiologic (termometrizarea), purtarea obligatorie a măștii de protecție
şi dezinfectarea mâinilor.
2. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în
toate spațiile publice închise (secții, filiale, birouri, depozite, holuri etc.), cât și în spațiile
deschise din incinta instituției (curtea interioară a sediului central). Se exceptează de la măsura
prevăzută următoarele categorii de persoane:
a) copiii cu vârstă mai mică de 5 ani;
b) persoanele care la locul de muncă sunt singure în birou;
c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între
persoane;
d) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante
(temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.).
3. Totodată, angajații trebuie să respecte atât în timpul programului de serviciu, cât și în afara
acestuia, măsurile de precauție general valabile privind utilizarea echipamentelor de protecție
(mască, mănuși [în timpul de lucru, după caz], spălarea frecventă a mâinilor, evitarea atingerii feței
cu mâinile neigienizate), distanțarea socială, orice recomandări ale autorităților naționale sau locale.
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B. MĂSURI INTERNE SPECIFICE
1. În interiorul spaţiilor Bibliotecii se aplică măsurile prevăzute de legislația în vigoare cu privire la
accesul în spații publice: verificarea existenței unei dovezi / scanarea codului QR de pe certificatul
digital al Uniunii Europene privind COVID-19 în vederea atestării vaccinării, testării sau vindecării de
infecția cu virusul SARS-CoV-2 (în cazul publicului care intră în clădirile sediului central al instituției,
cu excepția angajaților), măsurarea temperaturii, dezinfectarea obligatorie a mâinilor, acces
restricționat/limitat, distanțare, marcaje, informare privind regulile de precauție general valabile:
1.1) Marcarea unor trasee unidirecţionale:
- sediul central: benzi de delimitare a fluxurilor (s-au trasat circuite-trasee pentru public,
marcate corespunzător, pentru a delimita sensurile de intrare și ieșire la Secţia împrumut
pentru copii – Corp A, Secția artă și informare audio-vizuală – Corp A, Secţia împrumut
pentru adulţi – Corp B), zona de personal ce activează la birouri fiind delimitată, iar
salariaţii având în vedere să respecte distanţa de 2 m între persoane; ca regulă generală,
circulaţia publicului/personalului se va face pe partea dreaptă a sensului de mers; distanța
între persoane trebuie să fie de 2 m (în „zonele de așteptare” din fața ușilor de intrare în
secții şi filiale sau în interiorul spaţiilor, după caz, s-au făcut marcaje în acest sens).
1.2) Procedura de verificare a certificatelor COVID:
Pe perioada stării de alertă, accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituției
este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al
unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Verificarea certificatelor COVID sau a oricărei alte dovezi privind atestarea vaccinării, testării
sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2: Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de
infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii
Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru
eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19
pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare. Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava are obligația de a scana codul
QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea „Verificare
reguli interne” din aplicația mobilă „Check DCC” pentru verificarea autenticității, valabilității și
integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul
verificat. Verificarea atestării vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2
se efectuează la intrarea în fiecare clădire a sediului central de către personalul care asigură
termometrizarea și triajul observațional al simptomelor de infecție.
Măsurile prevăzute mai sus nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu
12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Prin excepție de la prevederile menţionate mai sus, Biblioteca va întreprinde măsurile necesare
pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente inclusiv
persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2,
prin asigurarea, în măsura posibilităţilor, a serviciilor de împrumut carte și preluare a cărților
restituite de cititori de la intrarea în fiecare clădire a sediului central (cu respectarea distanțării
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sociale și fără a fi permis accesul în interior, la secții) sau în orice alte condiții care să asigure
respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2. De asemenea, la filialele Obcini și
Burdujeni serviciile de împrumut carte și preluare a cărților restituite de cititori se vor efectua de la
ușa de intrare în fiecare filială (cu respectarea distanțării sociale), accesul publicului în interior fiind
restricționat.
Pentru cititori, sau orice altă persoană care intră în clădirile sediului central al Bibliotecii, cu
excepția angajaților, verificarea certificatelor COVID sau a oricărei alte dovezi privind atestarea
vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se va efectua după cum
urmează:
- în corpul A: de îngrijitoarele de serviciu sau un alt salariat, conform graficului nominal
întocmit în prealabil şi aprobat de către conducere;
- în corpul B: de un salariat, conform graficului nominal întocmit în prealabil şi aprobat de
către conducere.
1.3) Procedura de efectuare a triajul epidemiologic:
Pe perioada stării de alertă, atât pentru personalul angajat cât și pentru cititori, sau orice altă
persoană care intră în clădirile/filialele Bibliotecii, la accesul în spaţiile instituției este
obligatorie purtarea măștii de protecție (medicală/nonmedicală), efectuarea triajului
epidemiologic (de către un responsabil desemnat) și dezinfectarea mâinilor. Pentru o protecție
eficace, masca de protecție trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.
Pentru personalul angajat:
Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu
trebuie să depășească 37,3°C, la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în
prospectul dispozitivului); persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor
avea acces în incinta Bibliotecii;
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut
frecvent, stare generală modificată);
c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea
măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor
simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă
persoana:
(i) se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va
recomanda testarea;
(ii) nu se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta
diagnosticul către altă afecțiune.
Biblioteca va efectua triajul observaţional al angajaţilor şi nu va permite prezenţa la locul de
muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut,
rinoree, febră, stare generală alterată). Persoanele cu funcție de conducere din unitate (șefii de
structură) au responsabilitatea de a dispune triajul observațional al angajaților din subordinea
directă. În situația în care se vor observa eventuale semne și simptome respiratorii (de tipul: tuse
frecventă, strănut frecvent, rinoree, stare generală modificată), salariatul în cauză va fi îndrumat
către medicul de familie în vederea efectuării unui consult medical.
Pentru alte persoane decât personalul angajat:
a) intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au
motive justificate de a se afla în acea incintă;
b) în cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se
realizează în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea
măsurilor de precauție;
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c) dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și
dezinfectarea mâinilor.
Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu
trebuie să depășească 37,3°C, la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în
prospectul dispozitivului); persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor
avea acces în incinta Bibliotecii;
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut
frecvent, stare generală modificată).
În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea
măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor simptome
respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă.
Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3°C, iar persoana nu prezintă alte simptome
respiratorii, i se permite accesul în incintă.
Termometrizarea și triajul observațional al simptomelor de infecție (tuse, strănut, rinoree,
febră, stare generală alterată) se va efectua după cum urmează:
- la sediul central, pentru toate categoriile de persoane care intră în spațiile Bibliotecii:
• în corpul A: de îngrijitoarele de serviciu sau un alt salariat, conform graficului nominal
întocmit în prealabil şi aprobat de către conducere;
• în corpul B: de un salariat, conform graficului nominal întocmit în prealabil şi aprobat
de către conducere;
- la filialele Burdujeni și Obcini, pentru angajaţi: de salariaţii de serviciu din cadrul filialelor;
serviciile de împrumut carte și preluare a cărților restituite de cititori se vor efectua de la ușa
de intrare în fiecare filială, cu respectarea distanțării sociale; în acest caz, întrucât accesul
cititorilor în incintă nu este permis, acestora nu li se va măsura temperatura.
2. La nivelul instituției, se asigură echipament de protecție pentru angajați, constând în măști,
mănuși şi viziere (după caz), soluții dezinfectante, atât pentru uzul persoanelor, cât și pentru
dezinfectarea suprafețelor, cu obligativitatea de a fi utilizate pe durata programului de muncă.
3. Spaţiile de lucru, mobilierul din interior şi echipamentele electronice, echipamentele de
protecţie împotriva răspândirii SARS-CoV-2 (panouri de protecţie din plexiglas, viziere,
termometre digitale/cu infraroşu non-contact), băile, holurile, casa scării, toate elementele de
mobilier care sunt atinse de mai multe persoane (clanțe/mânere uşi, balustrade etc.) se
dezinfectează regulat atât de personalul de întreținere, cât și de bibliotecari şi de restul
personalului.
4. Cărțile și documentele care intră în contact cu utilizatorii sau sunt returnate după terminarea
perioadei de împrumut la domiciliu, respectiv după consultarea la sala de lectură, sunt supuse, de
regulă, unor proceduri specifice de dezinfecţie sau carantinare.
B.1. Reguli generale privind angajații Bibliotecii
1) Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală
Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:
a) portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care, pentru o protecţie eficace, trebuie
să acopere atât gura, cât şi nasul;
b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de
infecţie cu virusul SARS-CoV-2;
c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă au simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse,
strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
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d) îşi vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut
contact în perioada desfăşurării activităţii este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul
SARS-CoV-2, precum şi în cazul în care află că au fost infectaţi ei înşişi;
e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.
De asemenea, toţi angajaţii Bibliotecii trebuie să aibă în vedere:
a) menţinerea distanţei sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;
b) menţinerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde sau
cu dezinfectanţi avizaţi, ori de câte ori este nevoie;
c) evitarea atingerii feţei cu mâinile nespălate/nedezinfectate;
d) menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel de unică
folosinţă), rinoree (în şerveţel de unică folosinţă). După utilizare, şerveţelul de unică folosinţă va
fi aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat igiena mâinilor;
e) limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minimum 1,5 m.
2) Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toţi angajaţii Bibliotecii au
obligaţia să urmeze măsurile de mai jos:
a) respectă toate instrucţiunile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi instrucţiunile
proprii de securitate şi sănătate în muncă întocmite de către Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”
pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
b) poartă obligatoriu pe timpul programului de lucru echipament de protecţie: măşti de protecţie
(medicale/nonmedicale), astfel încât să acopere nasul și gura, respectiv mănuși, acolo unde este
cazul (obligatoriu de către personalul din secţiile de împrumut carte / filiale / săli de lectură sau
care lucrează cu diverse tipuri de documente de bibliotecă ce pot ajunge la cititori, iar de către
alţi salariaţi - în funcţie de specificul activităţii desfăşurate punctual); purtarea măștii de
protecție este obligatorie pentru salariații Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” pe întreaga durată a
programului de lucru, atât în spațiile închise (secții, filiale, birouri, depozite, holuri etc.), cât și în
spațiile deschise din incinta instituției (curtea interioară a sediului central), cu excepția
persoanelor care la locul de muncă sunt singure în birou și a persoanelor care desfășoară activități
fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante;
b.1) Utilizarea corectă a măștilor:
➢ măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu
soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun;
➢ înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu
apă și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
➢ masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a deteriorat;
➢ masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate
(cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun);
➢ după folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată
de igienizarea mâinilor;
➢ nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale;
➢ în cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii este recomandată în orice
circumstanță (de exemplu, în spațiile deschise, la domiciliu).
c) îşi pot schimba echipamentul de protecţie utilizat în drum spre locul de muncă (mască şi
mănuşi) cu un echipament nou;
d) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu/filiale, la începutul programului
şi ori de câte ori revin în incintă; dacă temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă
repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; în situația în care se
constată menținerea unei temperaturi mai mare de 37,3°C sau/și prezența altor simptome
respiratorii, se va interzice accesul în clădire al persoanei în cauză, care va fi trimisă acasă, fiind
îndrumată către mediul de familie în vederea efectuării unui consult medical;
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e) înştiinţează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru,
simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăţi respiratorii,
febră, stare generală alterată);
f) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale
infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi anunţă angajatorul cu privire la acest lucru;
g) contactează, imediat, medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă,
serviciul unic de urgenţă 112;
h) în cazul necesităţii izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza
adeverinţei eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;
i) în cazul carantinei instituţionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinţa pentru
concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către Direcţia de Sănătate
Publică Suceava, la încheierea perioadei de carantină;
j) se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituţiei
şi persoana simptomatică;
k) dezinfectează regulat spaţiul de lucru şi obiectele/echipamentele necesare activităţii proprii;
l) îşi spală şi îşi dezinfectează mâinile ori de câte ori este nevoie, evitând atingerea feţei cu
mâinile neigienizate;
m) identifică şi folosesc traseele (fluxurile) de circulaţie delimitate/marcate de către angajator;
n) evită staţionarea în spaţiile comune;
o) aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spaţiul închis în care îşi desfăşoară activitatea;
p) în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajaţii îşi desfăşoară activitatea sub
coordonarea angajatorului şi în conformitate cu pregătirea şi instruirea lor, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici
propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul
procesului de muncă;
q) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul,
cât şi în exteriorul unităţii/instituţiei, pentru a limita contactul direct între persoane;
r) respectă distanța fizică de minimum 2 m faţă de alţi angajați;
s) respectă distanța de minimum 1,5 m faţă de ceilalţi angajați în situaţia în care lucrează la
birouri orientate față-spate și spate-spate, sau poziționarea în spatele paravanului/panoului de
protecție din plexiglas în situația în care lucrează la birouri orientate față-față.
3. Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul:
a) deschiderea graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală din judeţul și
municipiul Suceava;
b) plasarea la loc vizibil de anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces;
c) limitarea accesului astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum 2 m între persoane (în
„zonele de așteptare” din fața ușilor de intrare în secțiile de împrumut şi filiale sau în interiorul
spaţiilor din secții, după caz, s-au făcut marcaje în acest sens); numărul de persoane prezente
simultan în fiecare secţie a Bibliotecii pentru a beneficia de serviciile de împrumut de documente
și restituirea celor împrumutate va fi limitat, restul cititorilor (dacă vor fi prezenți în număr mai
mare în același timp) urmând a aștepta pe hol (cu asigurarea distanțării sociale); în secții vor
putea intra simultan câte maxim doi cititori (cititorii cu vârsta sub 14 ani vor putea intra însoțiți
de unul dintre părinți, bunici, tutori), după cum urmează:
➢ la Secția Împrumut pentru adulți (corp B): maxim 2 persoane,
➢ la Secția împrumut pentru copii (corp A): maxim 1 persoană (cititorii cu vârsta sub 14
ani vor putea intra însoțiți de unul dintre părinți, bunici, tutori),
➢ la Secția Artă și informare audio-vizuală (corp A): maxim 1 persoană;
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c.1) la Filiala Obcini și Filiala Burdujeni serviciile de împrumut carte și preluare a cărților restituite de
cititori se vor efectua de la ușa de intrare în fiecare filială (cu respectarea distanțării sociale), accesul
publicului în interior fiind restricționat;
d) Biblioteca are obligația de a verifica/scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii
Europene privind COVID-19 în vederea atestării vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu
virusul SARS-CoV-2 a persoanei în cauză, accesul în clădirile sediului central fiind permis doar
celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2; la filialele Burdujeni și Obcini, serviciile de împrumut carte și preluare a
cărților restituite de cititori se vor efectua de la ușa de intrare în fiecare filială, cu respectarea
distanțării sociale; în acest caz, întrucât accesul cititorilor în incintă nu este permis, acestora nu li
se va solicita prezentarea certificatului Covid;
e) Biblioteca are obligaţia de a termometriza noncontact publicul/cititorii; în cazul în care
temperatura înregistrată depășește 37,3°C, persoanei în cauză nu i se permite accesul în incintă;
de asemenea, persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în incinta
clădirilor; la filialele Burdujeni și Obcini, serviciile de împrumut carte și preluare a cărților
restituite de cititori se vor efectua de la ușa de intrare în fiecare filială, cu respectarea distanțării
sociale; în acest caz, întrucât accesul cititorilor în incintă nu este permis, acestora nu li se va
măsura temperatura;
f) se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor care prezintă
simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
g) accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării măştii (medicală/nonmedicală) pe
toată durata activităţii desfăşurate în bibliotecă. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie
să acopere gura şi nasul;
h) publicul/cititorii îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool avizat de
Ministerul Sănătăţii care va fi pus la dispoziţie la intrare;
i) plasarea de paravane despărţitoare de protecție la birourile de împrumut din secții;
j) dezinfecţia regulată a suprafeţelor;
k) aerisirea periodică a încăperilor;
l) limitarea accesului în sălile de lectură cu suprafeţe mici; accesul în sălile de lectură va fi redus,
cu respectarea prevederilor referitoare la distanţarea socială, astfel încât să fie asigurată o
distanţă de minimum 1,5 m între oricare două persoane sau 4 m2 pentru fiecare cititor; astfel,
numărul de persoane prezente simultan în fiecare sală de lectură a Bibliotecii pentru studiu sau
împrumut de documente pentru consultarea la sală va fi limitat: în sălile de lectură deschise
publicului vor putea fi prezenți simultan câte un număr maxim de cititori, funcție de mărimea
spațiului și poziționarea acestuia în ansamblul clădirii, după cum urmează:
➢ la Sala de lectură (carte) (corp A): maxim 11 persoane,
➢ la Secţia periodice (corp A): maxim 2 persoane,
➢ la Secția Fond Bucovina (corp B): maxim 2 persoane;
m) evenimentele publice se vor organiza doar cu respectarea reglementărilor în vigoare;
n) activităţile culturale şi de educare în biblioteci se vor organiza doar cu respectarea
reglementărilor în vigoare;
o) asigurarea amenajării biroului de la recepţie din fiecare secție astfel încât să existe mai multe
staţii de lucru separate, aflate la cel puţin 1,5 m una de alta, şi fiecare angajat să aibă locul său;
p) recepţia şi birourile de împrumut din secții vor avea instalate paravane despărţitoare de
protecţie;
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q) se vor respecta circuitele-traseele de trafic (intrare/ieșire) și marcajele din apropierea
birourilor de împrumut și a ușilor de intrare în fiecare secție sau filială a Bibliotecii, pentru a se
asigura o distanţă de cel puţin 1 metru între utilizatori;
r) limitarea staționării în instituție și respectarea recomandărilor bibliotecarilor și ale celorlalte
categorii de personal al Bibliotecii, pentru a se limita aglomerările;
s) suspendarea accesului la calculatoare și alte tipuri de echipamente electronice din Bibliotecă;
ș) se vor încuraja împrumutul şi returnarea documentelor, cărţilor, CD, DVD, cu evitarea
contactului direct; organizarea rezervărilor documentelor se va putea face și prin telefon, e-mail,
messenger etc., cu stabilirea unor intervale orare de ridicare a documentelor, pentru a elimina
formarea de aglomerări de cititori;
t) în vederea limitării numărului de persoane care ating un obiect, se recomandă ca documentele
solicitate de către utilizatori să fie puse la dispoziția acestora de personalul bibliotecii;
ț) materialele documentare din plastic care nu suferă deteriorări (CD, DVD, documente şi cărţi în
coperţi de plastic) se vor dezinfecta cu produse biocide pe bază de alcool avizate; în cazul în care
dezinfecţia acestora nu este posibilă, se recomandă o perioadă de carantină a documentelor;
u) se recomandă o perioadă de carantină a documentelor împrumutate, în cazul în care
dezinfecţia acestora nu este posibilă, după cum urmează:
(i) documente (cărţi, reviste etc.) pe hârtie fără elemente din plastic: minimum 3 zile de
carantină;
(ii) documente pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate: 10 zile de carantină;
sau dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând
timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, înainte de a intra din nou în circulaţie,
pentru a se asigura că virusul nu mai este viabil pe suprafaţa de hârtie;
(iii) documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile de carantină sau dezinfecţie cu material
îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare
de 3 zile, dacă sunt documente din hârtie în acel CD sau DVD (broşuri, cutii din carton etc.),
apoi pot fi puse la raft;
v) în absenţa unei camere de carantină se va aranja un spaţiu specific (o parte din depozit sau din
sala de lectură care poate fi uşor adaptat şi izolat), cu rafturi şi/sau mese disponibile pe care să
se stocheze documente, asigurându-se faptul că acel spaţiu nu este accesibil pentru public;
w) toate operaţiunile de manipulare, carantină, dezinfecţie şi curăţenie vor trebui să fie
executate de personalul din bibliotecă echipat cu echipament de protective, respectiv mănuși.
4. Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:
a) asigurarea distanţei de minimum 1,5 m între angajaţii care lucrează la birouri orientate faţăspate şi spate-spate;
b) pentru birourile deschise orientate faţă-faţă asigurarea separării acestora cu paravane care se
vor dezinfecta zilnic cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool avizate de Ministerul Sănătăţii;
c) dezinfecţia regulată a suprafeţelor de lucru;
d) aerisirea periodică a încăperilor.
B.2. Obligaţiile utilizatorilor/cititorilor
- accesul cititorilor în sediul Bibliotecii va fi permis numai în condițiile purtării măștii
(medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei/prezenţei în instituţie; masca trebuie să acopere
gura și nasul; purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru toate persoanele (cu excepția
copiilor cu vârstă mai mică de 5 ani), atât în spaţiile închise, cât şi în toate spațiile publice
deschise din incinta Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” (curtea interioară a sediului central);
- accesul cititorilor/vizitatorilor va fi permis în incinta sediului central doar dacă fac dovada
vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu
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virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv dacă se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2
(prin excepție de la prevederile menţionate, Biblioteca va întreprinde măsurile necesare pentru
asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente inclusiv persoanelor
care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, prin
asigurarea, în măsura posibilităţilor, a serviciilor de împrumut carte și preluare a cărților restituite
de cititori de la intrarea în fiecare clădire a sediului central (cu respectarea distanțării sociale) sau
în orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2);
- de asemenea, accesul cititorilor/vizitatorilor va fi permis la secţiile din cadrul sediului central
numai după termometrizarea non-contact și un triaj observațional al simptomelor de infecție;
persoanele cu temperatura peste 37,3ºC și cele care refuză să li se verifice temperatura, precum și
cele care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree), nu vor avea acces în
spaţiile bibliotecii (se recomandă persoanelor care au febră să își amâne vizita la bibliotecă);
- cititorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectatul pus la dispoziție la intrările în clădiri;
- accesul publicului în bibliotecă se face cu respectarea de către cititori a distanțării de minimum
2 m între persoane, respectarea circuitelor-traseelor de intrare/ieșire, a marcajelor existente în
spațiile de bibliotecă, limitarea staționării în instituție și respectarea recomandărilor
bibliotecarilor și ale celorlalte categorii de personal al Bibliotecii;
- se recomandă beneficiarelor serviciilor de bibliotecă să acorde prioritate persoanelor vârstnice
sau persoanelor cu dizabilități;
- numărul de persoane prezente simultan în fiecare secţie a Bibliotecii pentru a beneficia de serviciile
de împrumut de documente la domiciliu și restituirea celor împrumutate va fi limitat, restul cititorilor
(dacă vor fi prezenți în număr mai mare în același timp) urmând a aștepta pe hol (cu asigurarea
distanțării sociale); în secții vor putea intra simultan câte maxim doi cititori (cititorii cu vârsta sub 14
ani vor putea intra însoțiți de unul dintre părinți, bunici, tutori), după cum urmează:
➢ la Secția Împrumut pentru adulți (corp B): maxim 2 persoane,
➢ la Secția împrumut pentru copii (corp A): maxim 1 persoană (cititorii cu vârsta sub 14
ani vor putea intra însoțiți de unul dintre părinți, bunici, tutori),
➢ la Secția Artă și informare audio-vizuală (corp A): maxim 1 persoană;
- la Filiala Obcini și Filiala Burdujeni serviciile de împrumut carte și preluare a cărților restituite de
cititori se vor efectua de la ușa de intrare în fiecare filială (cu respectarea distanțării sociale), accesul
publicului în interior fiind restricționat;
- la Secția pentru adolescenți serviciile de împrumut documente sunt suspendate, accesul
publicului la secție fiind interzis;
- accesul cititorilor în secţii pentru împrumutul de documente la domiciliu se va face cu
respectarea unei perioade de staționare cât mai scurtă, de maxim 10-15 minute, pentru
restituirea/împrumutul unor publicații din colecțiile bibliotecii, publicații ce se recomandă a fi
puse la dispoziție de bibliotecar;
- se recomandă cititorilor rezervarea de documente prin telefon şi e-mail, cu stabilirea unor
intervale orare de ridicare a cărților, pentru a elimina formarea de aglomerări de cititori;
- accesul în sălile de lectură va fi redus, cu respectarea prevederilor referitoare la distanţarea
socială, astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum 1,5 m între oricare două persoane sau 4
m2 pentru fiecare cititor; astfel, numărul de persoane prezente simultan în fiecare sală de lectură a
Bibliotecii pentru studiu sau împrumut de documente pentru consultarea la sală va fi limitat; în
sălile de lectură deschise publicului vor putea fi prezenți simultan câte un număr maxim de cititori,
funcție de mărimea spațiului și poziționarea acestuia în ansamblul clădirii, după cum urmează:
➢ la Sala de lectură (carte) (corp A): maxim 11 persoane,
➢ la Secţia periodice (corp A): maxim 2 persoane,
➢ la Secția Fond Bucovina (corp B): maxim 2 persoane;
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- accesul cititorilor în sălile de lectură pentru studiu sau împrumut de documente pentru
consultarea pe loc se va face cu respectarea unei perioade de staționare care să permită utilizarea
serviciilor bibliotecii de un număr extins de cititori: în condiţiile în care numărul de cititori prezenţi
simultan este mai mare decât capacitatea sălii, prezenţa acestora va fi limitată la cel mult 3 ore la
Sala de lectură şi maxim 1 h la Secţia periodice şi Secția Fond Bucovina; se recomandă ca
documentele dorite/solicitate să fie puse la dispoziție de bibliotecar;
- se recomandă cititorilor să consulte catalogul on-line al bibliotecii județene și să solicite prin
telefon, e-mail sau messenger rezervarea documentelor dorite pentru împrumut, astfel încât să se
micșoreze timpul de interacțiune dintre beneficiar și bibliotecar; accesul cititorilor la
calculatoarele instituției, inclusiv pentru consultarea catalogului online prin intermediul acestora,
este suspendat;
- accesul cititorilor pentru studiu sau consultare documente în sălile de lectură ale secțiilor
împrumut pentru copii, artă şi informare audio-vizuală, respectiv a Secției pentru adolescenţi sau
Filialei Burdujeni, rămâne suspendat pentru evitarea staționării persoanelor timp îndelungat în
incinta secțiilor bibliotecii şi eliminarea riscului de îmbolnăvire a persoanelor;
- accesul cititorilor la serviciile de utilizare a echipamentelor IT/electronice și Internet rămâne
suspendat în toate secțiile/filialele Bibliotecii, pentru eliminarea riscului de îmbolnăvire a
persoanelor prin atingerea acelorași obiecte;
- atunci când situația epidemiologică o va permite, accesul utilizatorilor la întreaga gamă de
servicii oferite de Bibliotecă va fi reluat, cu respectarea prevederilor legale.
B.3. Accesul persoanelor străine în unitățile instituției
Accesul în spaţiile instituției este permis doar pentru persoanele care au motive justificate.
În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza în
afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție și
prevenire a contaminării cu virusul SARS-CoV-2.
Dacă este necesar accesul în clădirile/spaţiile instituției, acesta va fi permis doar celor care fac
dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care
se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2; în cazul permiterii accesului în incinta Bibliotecii, este obligatorie respectarea
măsurilor de acces în interior: purtarea măștii de protecție pe toată durata vizitei/prezenţei în
instituţie (cu excepția prezentatorilor TV și a invitaților acestora, cu condiția respectării distanței
de 3 metri între persoane, respectiv a persoanelor care desfășoară activități fizice intense și/sau
în condiții de muncă solicitante), efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea mâinilor,
respectarea marcajelor și a regulilor de distanțare fizică.
B.4. Organizarea activității personalului și a programului cu publicul
1. Începând cu data de 1 noiembrie 2021, pe perioada stării de alertă, programul de lucru al
personalului Bibliotecii va fi conform Regulamentului intern al instituției, cu excepția
îngrijitoarelor, care își vor desfășura activitatea, în continuare, în două schimburi, după cum
urmează: luni-vineri: schimbul I - 6.00-14.00, schimbul II - 11.00-19.00.
Programul cu publicul: Programul de activitate trebuie să conțină și pauze pentru dezinfecție,
suprafețele de lucru fiind dezinfectate regulat: astfel, zilnic între orele 8.00-8.30 și 13.00-13.30
accesul publicului în clădiri este restricţionat și se realizează dezinfectarea tuturor suprafețelor și a
spaţiilor de lucru, a echipamentelor, balustradelor (unde este cazul), clanţelor/mânerelor uşilor și
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a oricăror suprafețe cu care angajații și cititorii pot intra în contact. NOTĂ: orarul și/sau durata
pauzelor pentru dezinfecție, cu excepția celei de la începerea programului de lucru, vor putea
suferi modificări pe parcurs, fiind anunțate cititorilor atunci când va fi cazul.
2. Împrumutul de documente la domiciliu
a. În cazul efectuării unui împrumut, se recomandă o perioadă de carantină a documentelor, în
cazul în care dezinfecţia acestora nu este posibilă.
Documentele (cărți, CD-uri, DVD-uri) care se returnează sunt depozitate separat, în cutii, pentru
carantinare sau dezinfecţie, după caz. Pentru asigurarea unor măsuri de igienă și prevenire a
transmiterii noului coronavirus, respectiv în scopul repunerii în circulație în condiții de siguranță,
după returnare, documentele împrumutate vor intra în carantină, astfel:
➢ documentele pe hârtie fără elemente din plastic (de exemplu: cărţi, reviste etc.)
care au fost împrumutate vor fi plasate în carantină pentru minimum 3 zile;
➢ documentele pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate, precum și
documentele din plastic (CD, DVD etc.), vor rămâne 10 zile în carantină;
materialele documentare din plastic care nu suferă deteriorări (CD, DVD,
documente şi cărţi în coperţi de plastic) se vor dezinfecta cu produse biocide pe
bază de alcool avizate.
În absenţa unei camere de carantină se utilizează un spaţiu specific (o parte dintr-un depozit sau
sală care poate fi uşor adaptat şi izolat, pentru depozitarea cutiilor cu documente carantinate),
asigurându-se faptul că acel spaţiu nu este accesibil pentru public.
În situaţia cărţilor din colecţiile Secţiei împrumut pentru copii returnate de cititori, perioada de
carantinare poate fi diminuată/întreruptă înainte de încheierea perioadei de carantinare de 3 sau
10 zile, după caz, sau chiar eliminată, însă doar cu condiţia ca documentele în cauză să fie
dezinfectate cu ajutorul sterilizatorului de carte cu raze UV situat la Secţia periodice; în situaţia
dată, cărţile în cauză vor putea fi împrumutate solicitanţilor chiar şi înainte de încheierea
perioadei de carantinare de 3 sau 10 zile, după caz. Sterilizatorul de carte va fi utilizat doar de
către bibliotecarul din cadrul Secţiei periodice sau de un alt bibliotecar desemnat în acest sens.
Toate operaţiunile de manipulare, carantină, dezinfecţie şi curăţenie trebuie să fie executate de
personalul din bibliotecă echipat cu echipament de protecţie, respectiv mănuși.
b. Documentele aflate în carantină se evidențiază la status în catalogul online al Bibliotecii ca
fiind indisponibile;
c. Fiecare secție de împrumut la domiciliu este organizată astfel încât birourile de împrumut să
fie poziţionate într-un mod în care să se poată asigura o protecţie cât mai bună, iar cititorii vor
avea acces simultan în secții într-un număr maxim prestabilit; restul cititorilor (dacă vor fi mai
mulți prezenți în același timp) vor aștepta pe hol (cu asigurarea distanțării sociale). Pentru a
beneficia de serviciile împrumut de documente la domiciliu și restituire a celor împrumutate, în
secții vor putea intra simultan câte maxim doi cititori (cititorii cu vârsta sub 14 ani vor putea intra
însoțiți de unul dintre părinți, bunici, tutori), după cum urmează:
➢ la Secția împrumut pentru adulți (corp B): maxim 2 persoane,
➢ la Secția împrumut pentru copii (corp A): maxim 1 persoană (cititorii cu vârsta sub
14 ani vor putea intra însoțiți de unul dintre părinți, bunici, tutori),
➢ la Secția Artă și informare audio-vizuală (corp A): maxim 1 persoană;
c.1) La filialele Obcini și Burdujeni serviciile de împrumut carte și preluare a cărților restituite de
cititori se vor efectua de la ușa de intrare în fiecare filială, cu respectarea distanțării sociale,
accesul publicului în interior nefiind permis;
d. Bibliotecarul 1 preia documentele (cărți, CD-uri, DVD-uri) aduse de cititori, acestea fiind depuse
separat pentru carantinare sau dezinfecţie, după caz; bibliotecarul va evita, pe cât posibil,
atingerea documentelor returnate; în situaţia în care bibliotecarul va atinge documentele
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returnate, atunci, în mod obligatoriu, îşi va igieniza mâinile cu soluție dezinfectantă înainte de a-şi
continua activitatea;
e. Bibliotecarul 2 aduce de la raft documentele solicitate de cititor (recomandându-se evitarea,
pe cât posibil, a accesului liber la raft pentru cititori și a răsfoirii cărților care nu sunt preluate
pentru împrumut) și evită atingerea documentelor returnate. „Rolurile” se schimbă la jumătatea
duratei unei zile de muncă sau odată cu pauza pentru dezinfecţia spaţiilor de lucru, însă nu
înainte de a se asigura şi dezinfecţia mobilierului şi a echipamentelor utilizate, inclusiv a mâinilor;
f. Dacă bibliotecarul 1 este nevoit să părăsească postul, bibliotecarul 2 îi va ține locul; dacă
acesta va efectua operaţiuni de împrumut, va evita atingerea documentelor returnate și apoi
atingerea celor de la raft şi, în mod obligatoriu, îşi va igieniza mâinile înainte de a reveni la
activitatea de aducere de la raft a documentelor solicitate de cititori;
g. În situația (sau pe perioada) în care în anumite secții/filiale activitatea curentă este asigurată
de un singur bibliotecar, acesta va evita atingerea documentelor returnate și apoi atingerea celor
de la raft; în situația în care se va întâmpla ca totuși să atingă documente returnate, bibliotecarul
îşi va igieniza mâinile, în mod obligatoriu, înainte de a atinge alte cărți de la raft și de a aduce de
la raft documentele solicitate de cititori;
h. Bibliotecarii din secţiile de împrumut carte și filiale, care lucrează cu diverse tipuri de
documente de bibliotecă ce ajung sau pot ajunge la cititori, folosesc obligatoriu mănuși;
i. La începutul programului şi în pauzele destinate dezinfecţiei, bibliotecarii sunt obligați să
dezinfecteze spațiul în care urmează să îşi desfăşoare sau și-au desfășurat activitatea (birou,
scaun, aparatură etc.) astfel încât spaţiul de lucru şi echipamentele să poată fi utilizate ulterior în
siguranță. De asemenea, ori de câte ori este nevoie pe durata programului, se va igieniza
suprafața de lucru;
j. Toate aceste prevederi se aplică tuturor secţiilor și filialelor de cartier deschise activităţii cu
publicul.
k. Angajații care lucrează singuri în secție își vor desfășura activitatea zilnic, conform programului
de mai sus, respectând regulile de igienă și contact cu publicul stabilite la nivelul instituției.
În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, secţiile și filialele își vor relua gradual și celelalte
servicii pentru public. Reluarea activităţii integrale sau parţiale a acestora va fi comunicată când
va fi cazul.
3. Sălile de lectură:
La Sala de lectură, Secţia periodice și Secţia Fond Bucovina se vor oferi pentru public următoarele
servicii:
- la Sala de lectură: împrumut documente pentru consultare la sală și/sau acces pentru
studiu individual; cititorii vor avea acces simultan în sala de lectură într-un număr maxim
prestabilit în funcție de mărimea spațiului, respectiv de maxim 11 persoane;
- la Secţia periodice: împrumut documente pentru consultare la sală şi servicii de copiere,
multiplicare şi listare de documente (acte legislative sau articole/materiale din diverse
periodice), în sala de lectură a secţiei având acces simultan câte maxim 2 cititori (cu
respectarea distanțării sociale);
- la Secţia Fond Bucovina: împrumut documente pentru consultare la sală și/sau servicii de
copiere, multiplicare de documente, în secție având acces simultan câte maxim 2 cititori (cu
respectarea distanțării sociale);
Accesul cititorilor pentru studiu sau consultare documente, inclusiv utilizarea echipamentelor
electronice, în sălile de lectură din cadrul Secției împrumut pentru copii, Filialei Burdujeni,
Secţiei artă şi informare audio-vizuală, respectiv la Secția pentru adolescenţi, rămâne suspendat,
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pentru diminuarea/eliminarea riscului de îmbolnăvire a persoanelor; la Secția pentru adolescenți
accesul publicului la secție este interzis.
a. În cazul efectuării unui împrumut, se recomandă o perioadă de carantină a documentelor, în
cazul în care dezinfecţia acestora nu este posibilă. Documentele (cărţi sau periodice) consultate
de cititori sunt depozitate separat, în cutii, pentru carantinare. Pentru asigurarea unor măsuri de
igienă și prevenire a transmiterii noului coronavirus, respectiv în scopul repunerii în circulație în
condiții de siguranță, după returnare, documentele împrumutate pentru consultare la sală vor
intra în carantină, astfel:
➢ documentele pe hârtie fără elemente din plastic (de exemplu: cărţi, reviste etc.)
care au fost împrumutate vor fi plasate în carantină pentru minimum 3 zile;
➢ documentele pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate vor rămâne
10 zile în carantină;
Notă: În situaţia în care una dintre cărţile aflate în carantină este solicitată de un alt cititor,
perioada de carantinare va putea fi întreruptă/diminuată, respectiv eliminată, însă doar cu
condiţia ca documentul în cauză să fie dezinfectat cu ajutorul sterilizatorului de carte cu raze UV
situat la Secţia periodice; în situaţia dată, cartea în cauză va putea fi împrumutată solicitantului
chiar şi înainte de încheierea perioadei de carantinare de 3 sau 10 zile, după caz. Sterilizatorul de
carte va fi utilizat doar de către bibliotecarul din cadrul Secţiei periodice sau de un alt bibliotecar
desemnat în acest sens.
În absenţa unei camere de carantină se utilizează un spaţiu specific (o parte dintr-un depozit sau
din sala de lectură care poate fi uşor adaptat şi izolat, pentru depozitarea cutiilor cu documente
carantinate), asigurându-se faptul că acel spaţiu nu este accesibil pentru public.
Toate operaţiunile de manipulare, carantină, dezinfecţie şi curăţenie trebuie să fie executate de
personalul din bibliotecă echipat cu echipament de protecţie, respectiv mănuși.
b. Documentele aflate în carantină se evidențiază la status în catalogul online al Bibliotecii ca
fiind indisponibile;
c. Acolo unde este cazul, bibliotecarii respectă modul de organizare a secției/sălii de lectură
astfel încât biroul de împrumut să fie poziţionat într-un mod în care să se poată asigura o
protecţie cât mai bună;
d. Bibliotecarul 1 preia documentele returnate de cititori după consultarea la sală, acestea fiind
depuse separat pentru carantinare; bibliotecarul va evita, pe cât posibil, atingerea documentelor
returnate; în situaţia în care bibliotecarul va atinge documentele returnate, atunci, în mod
obligatoriu, îşi va igieniza mâinile cu soluție dezinfectantă înainte de a-şi continua activitatea;
e. Bibliotecarul 2 aduce de la raft documentele solicitate de cititor și evită atingerea cărților
returnate. „Rolurile” se schimbă la jumătatea duratei unei zile de muncă sau odată cu pauza
pentru dezinfecţia spaţiilor de lucru, însă nu înainte de a se asigura şi dezinfecţia mobilierului şi a
echipamentelor utilizate, inclusiv a mâinilor;
f. Dacă bibliotecarul 1 este nevoit să părăsească postul, bibliotecarul 2 îi va ține locul; dacă
acesta va efectua operaţiuni de împrumut, va evita atingerea documentelor returnate și apoi
atingerea celor de la raft şi, în mod obligatoriu, îşi va igieniza mâinile înainte de a reveni la
activitatea de aducere de la raft a documentelor solicitate de cititori;
g. În situația (sau pe perioada) în care în anumite secții activitatea curentă este asigurată de un
singur bibliotecar, acesta va evita atingerea documentelor returnate și apoi atingerea celor de la
raft; în situația în care se va întâmpla ca totuși să atingă documente returnate, bibliotecarul îşi va
igieniza mâinile, în mod obligatoriu, înainte de a atinge alte documente de la raft și de a aduce de
la raft documentele solicitate de cititori;
h. Bibliotecarii din secţiile în care se lucrează cu diverse tipuri de documente de bibliotecă ce
ajung sau pot ajunge la cititori, folosesc obligatoriu mănuși;
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i. La începutul programului şi în pauzele destinate dezinfecţiei, bibliotecarii vor asigura
dezinfectarea spațiului în care urmează să îşi desfăşoare sau și-au desfășurat activitatea (birou,
scaun, aparatură etc.) astfel încât spaţiul de lucru şi echipamentele să poată fi utilizate ulterior în
siguranță. De asemenea, ori de câte ori este nevoie pe durata programului, se va igieniza
suprafața de lucru;
j. Toate aceste prevederi se aplică tuturor secţiilor care dispun de săli de lectură ce sunt
redeschise activităţii cu publicul.
k. Angajații care lucrează singuri în secție își vor desfășura activitatea zilnic, conform programului
de mai sus, respectând regulile de igienă și contact cu publicul stabilite la nivelul instituției.
În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, secţiile își vor relua gradual și celelalte servicii
pentru public. Reluarea activităţii integrale sau parţiale a acestora va fi comunicată când va fi
cazul.
4. Accesul la calculatoare şi celelalte echipamente electronice multi-media continuă să fie
suspendat până la o dată anunțată ulterior.
5. Evenimentele și activitățile publice – cursuri, conferințe, dezbateri, lansări de carte, întâlniri
cu scriitorii, cluburi de lectură, ateliere etc. – se pot organiza doar cu respectarea regulilor
stabilite conform legislaţiei în vigoare, în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul
municipiului Suceava, dacă incidența cumulată la 14 zile în municipiul Suceava este mai mică sau
mai mare de 3/1.000 de locuitori. În acest sens, se va avea în vedere:
a) limitarea accesului publicului vizitator/participant: organizarea și desfășurarea
activităților/evenimentelor sunt permise cu participarea publicului până la 30% din
capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, respectiv cu un
număr de participanți în interior de maximum 30 de persoane în Sala de Artă „Elena
Greculesi” și maxim 20 persoane la „Galeria” Bibliotecii (hol etaj 1, corp A), cu
asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea
măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul
ministrului sănătății. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al
ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr.
55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
b) organizarea accesului publicului vizitator/participant în așa fel încât să fie evitată
aglomeraţia;
c) respectarea tuturor măsurilor aplicabile privind accesul în instituție.
6. Responsabilități:
Toți angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile.
a. Personalul de la relații cu publicul:
• Utilizează permanent echipamentul de protecție;
• Respectă cu strictețe regulamentul de lucru cu publicul;
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• Asigură igienizarea/dezinfecţia permanentă a spațiului în care își desfășoară activitatea şi
a echipamentelor de lucru;
• Personalul filialelor asigură, regulat, dezinfecţia suprafețelor și a spaţiilor de lucru, a
balustradelor, clanţelor/mânerelor uşilor și a oricăror suprafețe cu care angajații și cititorii pot
intra în contact, respectiv completarea cu soluție de dezinfectare pentru mâini a dozatoarelor;
• Anunță responsabilul SSM cu privire la terminarea soluțiilor de dezinfecţie pe secții/filiale
și a echipamentelor de protecție (măști, mănuși, după caz).
b. Personalul de întreținere:
• Asigură igienizarea permanentă a spațiilor comune, precum și programul de curățenie
normală în secții, înainte de începerea activității cu publicul;
• Asigură, regulat, dezinfecţia suprafețelor și a spaţiilor de lucru, a balustradelor,
clanţelor/mânerelor uşilor, mânerelor ferestrelor și a oricăror suprafețe cu care angajații și
cititorii pot intra în contact, inclusiv a mobilierului utilizat de către public (scaune, mese);
• Asigură, în permanenţă, completarea cu soluție de dezinfectare pentru mâini a
dozatoarelor de la intrările în clădiri sau a celor de la secții/filiale;
• Anunță responsabilul SSM cu privire la terminarea soluțiilor de dezinfecţie și a
echipamentelor de protecție (măști, mănuși, după caz).
c. Responsabilul SSM:
• Asigură permanența materialelor de igienizare/dezinfectare și a echipamentelor de
protecție (măști, mănuși, după caz);
• Asigură fluidizarea circulației cititorilor în clădire și răspunde de organizarea traseelor şi
marcajelor, pentru a evita aglomerarea de persoane.
Prezentul Plan (actualizat) de măsuri temporare și, după caz, graduale, privind prevenirea
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi asigurarea desfăşurării activităţii instituţiei în
condiţii de securitate şi sănătate în muncă, cu rol de Regulament, va fi comunicat/adus la
cunoștința personalului, pentru informare și conformare.
De asemenea, publicul și cititorii vor fi informați cu privire la regulile de acces la serviciile
Bibliotecii, inclusiv prin afișaj la sediu şi filiale.

MANAGER,
Gheorghe-Gabriel CĂRĂBUŞ
29.10.2021
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