
REABERTURA DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA DA FFUL
MEDIDAS DE CONTROLO COVID-19

INFORMAÇÕES GERAIS

Horário de Funcionamento

10h00 – 13h00

14h00 – 17h00

Proteção Individual obrigatória

- Uso de máscara dentro da Biblioteca

- Desinfeção das mãos à entrada (obrigatório)

Acesso e Circulação

- Aguardar no hall da biblioteca pelo funcionário

- Cumprir com o circuito assinalado dentro da Biblioteca

- Lotação máxima de 24 lugares na sala de leitura, 1 dos quais 
reservado para mobilidade reduzida (apenas 1 leitor por mesa)

- Acesso às estantes apenas por funcionários

- Piso 1 encerrado

- Permitida apenas a entrada de utilizadores internos da FFUL

Empréstimos e Devoluções

- Empréstimo domiciliário – solicitar através de formulário próprio

- Empréstimo presencial – solicitar as obras sempre no balcão

Obras devolvidas e utilizadas em sala de leitura ficam em quarentena

A permanência na sala de leitura, para 
consulta /estudo individual da 

documentação é no máximo de 3 horas 
durante o dia, mediante marcação 

prévia



REABERTURA DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA DA FFUL
MEDIDAS DE CONTROLO COVID-19

NORMAS DE ACESSO

Utilização da sala de leitura

- Utilização máxima de 24 lugares, 1 dos quais reservado para utilizadores 
de mobilidade reduzida

- Marcação prévia de lugar com antecedência de 24h a 48h, através do 
formulário disponível em https://forms.gle/btntR1duF82ZhMrr9

- No dia da marcação deve apresentar o cartão da FFUL

- Apenas permitida um utilizador por mesa

- Não é permitido retirar livros das estantes – solicite os livros que 
necessita no balcão de atendimento

Empréstimo domiciliário

- Escolha dos livros pretendidos no catálogo on-line da biblioteca: 
http://aleph18.sibul.ul.pt/

- Com antecedência de 24h a 48h peça os livros pretendidos, através do 
formulário disponível em https://forms.gle/GwFcPRP6LiHXxKY76

- No dia agendado, faça o levantamento dos livros no balcão de 
atendimento da biblioteca

- Todas as devoluções são efetuadas no balcão de atendimento

- Todas as obras devolvidas por empréstimo domiciliário ou presencial 
são colocadas em quarentena (durante uma semana), não podendo ser 
consultadas durante esse período

Entrar e permanecer sempre com máscara

Esperar sempre no hall da biblioteca pelas indicações do funcionário

Ao entrar na sala de leitura deve desinfetar as mãos

Manter sempre a distância de segurança 

Cumprir com o circuito assinalado dentro da Biblioteca

https://forms.gle/btntR1duF82ZhMrr9
http://aleph18.sibul.ul.pt/
https://forms.gle/GwFcPRP6LiHXxKY76

