A Biblioteca Universitária de 2020: desafios frente ao COVID-19.
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RESUMO
O termo biblioteca refere-se a um lugar físico destinado a abrigar uma
organização de livros a fim de serem consultados pelos leitores. Atualmente,
graças ao desenvolvimento tecnológico, esse tipo de administração tem se
facilitado. Por mais que o risco de infecções não seja tão grande, alguns
estudos recentes revelaram a presença de substâncias um tanto quanto
desagradáveis nos livros. Estamos lidando com um vírus novo, onde a cada dia
que se passa aprendemos mais sobre o Coronavírus. Existem recomendações
de prevenção ao COVID-19. Dentro da biblioteca os cuidados a serem tomados
se estendem.
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ABSTRACT
The term library refers to a physical place designed to open a book organization
for the purpose of consulting readers. Currently, thanks to technological
development, this type of administration is facilitated. As much as the risk of
infections is not so great, some recent studies have revealed the presence of
somewhat unpleasant substances in books. We are dealing with a new virus,
where each passing day starts to learn more about the Coronavirus. COVID-19
prevention stocks. Within the library of care to be taken they extend.
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1. INTRODUÇÃO
O termo biblioteca refere-se a um lugar físico destinado a abrigar uma
organização de livros a fim de serem consultados pelos leitores. Neste sentido,
uma biblioteca mantém toda uma forma de administração e de organização de
modo que a informação contida seja de fácil acesso. (Biblioteca – Conceito
2010-2019).
Atualmente,

graças

ao

desenvolvimento

tecnológico,

esse

tipo

de

administração tem se facilitado enormemente, bem como o papel da biblioteca
está diluindo. (Biblioteca – Conceito 2010-2019).
De fato, a internet oferece um grande banco de dados com informação capaz
de ser organizada de forma sistemática e proporcionar uma imensa variedade
de informações. Com o passar do tempo, a leitura de livros virtuais (E-book)
tem crescido ainda mais e hoje já é presença garantida em nosso cotidiano.
(Biblioteca – Conceito 2010-2019).
Por mais que o risco de infecções não seja tão grande, alguns estudos
recentes segundo SANSON, 2016 revelaram a presença de substâncias um
tanto quanto desagradáveis nos livros.
Em 2013, as obras mais populares da Biblioteca Pública da Antuérpia, na
Bélgica, apresentaram traços de cocaína e herpes. Aparentemente, a droga se
justifica pela grande rede de tráfico presente na cidade, mas para o vírus não
há explicação. De qualquer forma, ambas as substâncias também tinham
quantidades minúsculas e insuficientes para causar qualquer consequência.
(SANSON, 2016)
Agora, no ano de 2020, estamos lidando com um vírus novo, onde a cada dia
que se passa aprendemos mais sobre o Coronavírus (COVID-19) e suas
particularidades.
O objetivo principal deste trabalho é identificar possíveis riscos que
colaboradores em unidades de informações estão expostos quando lidam com

a possibilidade de manusear livros contaminados por COVID-19. Em
consequência, apresentar soluções e maneiras de minimizar estes agravos.
2. DESENVOLVIMENTO
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), que
apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros
respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS),
a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser
assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento
hospitalar

por

apresentarem

dificuldade

respiratória

e

desses

casos

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de
insuficiência respiratória (suporte ventilatório). (Ministério da Saúde, 2020).

Figura 1. COVID-19.
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Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo
agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na
China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). (Ministério da
Saúde, 2020).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937.
No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em
decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. (Ministério da
Saúde, 2020).
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato
próximo por meio de toque do aperto de mão; gotículas de saliva(espirro ou

tosse); ou ainda, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas,
maçanetas, acessórios de computador, livros etc.
As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:
● Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e
sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.
● Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e
não com as mãos.
● Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
● Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.
● Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer
pessoa tossindo ou espirrando.
● Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento
amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.
● Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.
● Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos
e copos.
● Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
● Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings,
shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa.
● Se

estiver

doente,

evite

contato

físico

com

outras

pessoas,

principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar.
● Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
● Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de
saída de sua residência. (Ministério da Saúde, 2020)

Dentro da biblioteca os cuidados a serem tomados somam-se a estes
descritos acima, como:
● Higienização do balcão de atendimento após a realização de cada
atendimento e higienização das mãos do funcionário.
● Higienização de acessórios do computador de trabalho.
● Balcão de atendimento com computadores ligados intercaladamente
para manter o distanciamento entre funcionários.
● Todos os livros após serem devolvidos deverão ser higienizados e
mantidos por 5 dias em quarentena separados dos demais livros do
acervo.
● Em acervos abertos, o correto é interromper neste momento, a entrada
dos alunos.
● Os funcionários deverão utilizar EPIs adequados para atendimento
(máscaras) e para limpeza de acervo (máscaras, luvas, jaleco de manga
comprida, óculos de proteção e touca).
● Apenas 2 ou 3 poderão entrar na biblioteca por vez para receber
atendimento.
● Salas de estudo e centro de multimídia com acesso limitado respeitando
o distanciamento de segurança proposto pela OMS.

CONCLUSÃO
Desta forma, se for seguido os protocolos e tomado todos os cuidados
exigidos, o trabalho ainda será realizado de forma eficiente e todos terão sua
saúde preservada. Como uma Unidade de Informação é fonte conhecimento,
não se deve proibir o trabalho e execução das tarefas, porém todo cuidado é
essencial.
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