COVID-19
Biblioteca NMS|FCM - Normas de Acesso, Utilização e Circulação
No dia 25 de maio a Biblioteca reabre o espaço à comunidade NMS|FCM (não estão autorizados utilizadores
externos), ainda com acesso condicionado, dadas as regras de proteção emanadas da Comissão de Segurança
COVID na NMS|FCM. A nossa prioridade é a de continuar a prestar-lhe Serviços com eficiência e qualidade
atentos à proteção e segurança de TODOS.
Nesse sentido, foi definido o seguinte horário e normas de funcionamento para este período:
1. A Biblioteca está aberta de 2ª a 6ª feira entre as 9H00 e as 18H00;
2. Os serviços atualmente disponíveis são: acesso aos recursos assinados para a NMS|FCM disponíveis na
página de entrada da homepage da Biblioteca (incluem revistas, coleções de e-books, bases de dados, trials
área biomédica) e devolução dos livros em situação de empréstimo até dia 29 de maio (sob contacto).
3. A sala de leitura está disponível para o estudo entre as 9H00-12H00 e 14H00-18H00 (interrupção para
higienização obrigatória dos espaços e equipamentos entre as 12H00 e as 14H00)
4. Os gabinetes de estudo e sala de pesquisa automatizada encontram-se encerrados, nesta fase inicial, até
informação em contrário;
4. O atendimento presencial no Balcão de Atendimento é feito com marcação prévia para o endereço
emprestimo.bib@nms.unl.pt ou o telefone 218803055;
5. Em casos excecionais o atendimento poderá ser realizado sem agendamento prévio, devendo aguardar
no exterior do Balcão de Atendimento da Biblioteca e aguardar se o/a técnico/a estiver ocupado/a;
6. Não é permitido o livre acesso às estantes (penalizações para quem infringir esta disposição de segurança).
7. Ao entrar na Biblioteca deve ter máscara já colocada.
8. Serão fornecidas máscaras aos alunos à entrada da Biblioteca caso não tenham uma;
9 As inscrições para frequentar a sala da Biblioteca serão realizadas através do link - UpEvents:
https://aefcm.up.events/activities/view/4103
10. Os estudantes devem mostrar o bilhete comprovativo da inscrição no UpEvents ao vigilante do Edifício,
na entrada na biblioteca de forma a poderem entrar
11. Deve higienizar as mãos com o álcool gel disponível à entrada e, preferencialmente, fazê-lo durante a
sua permanência na sala de leitura, usando os dispensadores colocados no local;
12. No balcão de atendimento só poderá estar um utilizador;
13. O espaço de circulação encontra-se delimitado e não deve ser ultrapassado;
14. Mantenha o distanciamento social recomendado pela DGS > 2 metros.
Estamos Consigo para lhe prestar os restantes serviços de apoio personalizado, tais como orientação nas
pesquisas, referenciação bibliográfica, Helpdesk publicação científica, envio de artigos, digitalização de
artigos e livros mais consultados a disponibilizar MOODLE Biblioteca e, também, a formação sobre os
recursos bibliográficos e de informação acessíveis dentro do campus e remotamente, através do email
biblioteca@nms.unl.pt. Consulte a página principal da homepage da Biblioteca para conhecer recursos!
NMS|FCM, 20 Maio de 2020

A Coordenação da Biblioteca

