
Cidade da Cultura
Monte Gaias, s/n
15707 Santiago de 
Compostela

INFORMACIÓN SOBRE AS CONDICIÓNS DE USO DA SALA DE LECTURA DA 
BIBLIOTECA DE GALICIA

A Biblioteca de Galicia volve ofrecer o servizo de lectura en sala. Para garantr que se 
cumpren as medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias, a 
lectura en sala estará supeditada ás seguintes instrucións de obrigado cumprimento:

 A capacidade da sala de consulta da Biblioteca de Galicia redúcese a 45 postos   
para garantr a distancia interpersoal de 1,5 metros.

 Cada un destes postos está numerado  . O usuario/a que queira facer uso dun dos 
postos de consulta deberá solicitalo no mostrador central da biblioteca. O persoal 
facilitaralle o número do posto no que deberá permanecer o tempo que faga uso 
da sala de lectura.

 Os números asignáranse por orde de chegada  . Poderase solicitar o uso dun  posto 
electrifcado, sempre que algún estea dispoñible.

 Cando o usuario/a decida abandonar defnitvamente o posto que se lle asigne, 
devolverá o número que se lle facilitou no mostrador central da biblioteca.

 O servizo de limpeza da Biblioteca de Galicia fará revisións periódicas cada dúas 
horas (2 horas) para desinfectar os postos que se atopen libres neses momentos.  

 Se nese intervalo de tempo queda algún posto libre, poderá ser ocupado por un 
novo usuario/a sempre que se responsabilice da súa limpeza e desinfección.  A 
Biblioteca  de  Galicia  facilitará  o  xel  hidroalcohólico,  as  luvas  o  e  os  papeis 
desbotables necesarios para que poida realizar a limpeza do posto.

 Ante a  signifcatva redución  dos  postos  da  biblioteca,  un usuario/a  con posto 
asignado  non poderá ausentarse do mesmo máis dunha hora seguida. De ser o 
caso, o persoal técnico e de seguridade da biblioteca poderá desaloxar ese posto 
para que un novo usuario/a faga uso do mesmo.

 Non está permitdo desprazar ou mover do seu lugar cadeiras, mesas ou outras 
pezas  de  mobiliario.  Os  estantes  das  librerías  da  sala  de  lectura  non  poderán 
utlizarse para depositar obxectos persoais.

 Non está permitdo introducir comida ou bebida  , agás auga embotellada.

 Será obrigatorio o uso de máscaras nas zonas comúns da biblioteca  .

 O desaloxo da sala de lectura comezará quince minutos antes do peche do edifcio.
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O horario de apertura será de luns a venres de 9 a 21 horas. A Biblioteca de Galicia perma-
necerá pechada os sábados, domingos e festvos.

O  acceso  á  sala  de  lectura  da  Biblioteca  de  Galicia  só  estará  permitdo  para  o 
desenvolvemento  das  actvidades  expresamente  descritas  neste  documento  e  demais 
servizos autorizados da biblioteca (Información bibliográfca e bibliotecaria, préstamo e 
consulta en sala dos fondos custodiados na biblioteca, préstamo interbibliotecario).

A Biblioteca de Galicia recomenda que os usuarios/as acudan a ela de xeito individual. En 
todo  caso,  tanto  os  usuarios/as  como  o  persoal  da  biblioteca  deberán  respectar  as 
medidas de seguridade e hixiene establecidas pola autoridade sanitaria para a prevención 
do covid-19, e, en partcular, as relatvas ao mantemento da distancia interpersoal.

Os usuarios/as deberán seguir en todo momento as instrucións do persoal da Biblioteca 
de Galicia. O persoal técnico ou o de seguridade do centro poderá solicitar o abandono 
inmediato das instalacións se se detecta que se está a usar con outros fns que para os  
expresamente autorizados neste documento.


