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Atividades Home Office nas bibliotecas da UFPE
Desde o dia 16 de março, todos os Centros
da UFPE fecharam suas portas ao público por
conta da pandemia do Covid-19, e com as
bibliotecas não foi diferente. Devido às formas
de transmissão do vírus entre as pessoas
(saliva, espirro, etc.) e o tempo de vida do vírus
em superfícies como papel e plástico ser de até
9 dias, os livros podem se tornar vetores dessa
transmissão. Por isso, o ideal é que se
mantenham as bibliotecas fechadas durante a
pandemia.
Com o fechamento de seus espaços físicos,
as bibliotecas têm investido no trabalho
remoto, nas ferramentas e serviços digitais para
o apoio às atividades educacionais, bem como
na divulgação de informações confiáveis para
as comunidades.
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"A Bibcav fechou suas portas, mas isso não implica na suspensão dos serviços.
Nós continuamos atendendo virtualmente. Os recursos online foram
essenciais para continuarmos produzindo e disponibilizando informações e
serviços, contribuindo para a manutenção da comunicação com a comunidade
acadêmica". Ana Ligia (Biblliotecária do CAV)
Entre as atividades que estão sendo desenvolvidas destacam-se:
Produção de conteúdos para as redes sociais e informativo digital;
Catalogação na fonte;
Atendimento por email;
Inserção da memória fotográfica do CAV no Attena;
Participação em Grupos de Trabalho (Attena, Plano de Contingência, entre outros);
Planejamento para a reabertura da Biblioteca pós pandemia;
Gerenciamento de coleções no Pergamum;
Emissão de nada consta;
Orientação na normallização de trabalhos acadêmicos.

Quando vamos reabrir a Bibcav?
A reabertura não apenas da Biblioteca do CAV, mas de
todas as Bibliotecas da UFPE demandam um planejamento
estruturado e cautela. Nessa perspectiva consideramos que
os serviços das Bibliotecas devem ser retomados
paulatinamente, devendo todas as decisões ser avaliadas,
pelo menos, quinzenalmente. Com esse propósito o Grupo
de Trabalho "Reabertura Bibliotecas SIB/UFPE - pós
pandemia Covid-19" está atuando em 5 eixos:
- Diretrizes para controle do fluxo dos usuários nas
bibliotecas;
- Higienização do acervo de livros das Bibliotecas do SIB;
- Cuidados com a saúde dos profissionais em bibliotecas e
usuários com o manuseio da documentação;
- Levantamento da necessidade de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) para as equipes das Bibliotecas;
- Comunicação e divulgação.
Todo esse esforço é para garantir que quando as
rotinas e fluxos das bibliotecas forem retomados possamos
continuar a trabalhar de forma plena e saudável para os
colaboradores e o nosso público.
A falta de vacina, o alto índice de contágio, o não
cumprimento das medidas de isolamento e distanciamento
recomendado, tornam os locais públicos como a Biblioteca
espaços muito vulneráveis, além do risco de recebimento
de material contaminado (livros e outros materiais). As
medidas de prevenção na reabertura das bibliotecas
permitem evitar ao máximo as chances de infecção e
disseminação do Covid_19 permitindo a segurança de
todos.
TEMPO DE VIDA DO VÍRUS EM SUPERFÍCIES

Fonte: Adapatado de Telessaúde RS (2020); Kampf (2020); van Doremalen (2020)

CAV desenvolve ações
contra a Covid-19
O
CAV
criou
comitê
multidisciplinar de estudos e
ações para enfrentamento do
Coronavírus em Vitória de Santo
Antão. E tem como objetivo o de
apoiar
cientificamente
as
decisões da gestão municipal. O
comitê reúne cerca de 30
professores de cursos da área de
saúde.
Informativo Epidemiológico - do
Curso de Saúde Coletiva e o
Centro Acadêmico Estudantil
Paulo Santana (CAEPS) do CAV.
ComCAV - Sistema de orientação
em
saúde
oferfecido
por
estudantes dos últimos períodos
de
Enfermagem
para
a
comunidade em geral.
Além disso a equipe de Raquel
da Silva Aragão, João Henrique
da Costa Silva, e Ana Lisa Gomes
desenvolvem 3 projetos em
paralelo:
Identicação
de
fatores
prognósticos e marcadores de
gravidade na infecção por
SARS-Cov-2;
Perfil
de
citoninas
em
profissionais de saúde da
linha de frente no combate à
COVID-19 no município de
Vitória de Santo Antão;
Diagnóstico soroógico antiSARS-COV-2 ELISA (IgA e IgG)
em profissionais de saúde.

Expediente: Biblioteca do Centro
Acadêmico de Vitória | UFPE
Sugestão de matéria ou dúvidas:
bibcav@ufpe.br
Fonte: (81) 3114-4146

