
Reprenem
els serveis
A partir del 17 de març, la biblioteca
obre totes les sales, al 50% de la capacitat,
i reprèn tots els serveis. Preferiblement,
caldrà reservar lloc d’estudi.
Es manté l’horari habitual: dimarts,
divendres i dissabte de 10 a 13.30 h
i de dilluns a divendres de 16 a 20 h

Què pots fer?

Com?

Què no pots fer?

Et garantim:

Et demanem que:

Contacta’ns a través de:

Informa’t a través de:

• Accedir a la col·lecció
• Agafar documents en préstec i retornar-los
• Demanar informació bibliogràca
• Accedir a les sales de lectura i d’estudi
• Utilitzar els ordinadors

• Els espais de lectura s'han de reservar al 
taulell amb el nom i el telèfon.

• Les famílies i els infants podran accedir a la 
sala infantil per escollir el material que 
vulguin agafar en préstec, però no per llegir-
lo in situ.

• Mantenim els serveis de recomanació, 
preparació de lots i préstec a domicili.

• Continuem recomanant la reserva prèvia de 
documents en préstec per telèfon, correu 
electrònic o WhatsApp.

• Hem de deixar els documents 48 hores en quarentena. Pot ser que 
durant uns quants dies encara apareguin al teu compte d’usuari/ària.

• Consultar la premsa diària
• Consultar les revistes a la biblioteca (les pots 

agafar en préstec)

• Disposem d'un pla de 
contingència seguint normativa    
i recomanacions vigents.

• Manipulació dels documents amb 
seguretat.

• Quarantena de documents        
de 48 hores

• Respectis les limitacions d'ús  
dels serveis.

• Si et trobes malament, no vinguis.

• Mantinguis les distàncies de 
seguretat.

• Portis mascareta i respectis      
les mesures d'higiene de mans.

• Portis el carnet de la Biblioteca   
o el DNI.

biblioteca.solsona@ajsolsona.cat

973 48 38 39 /

629421323 (WhatsApp)

@BibliotecaCarlesMoratoSolsona

@BiblioSolsona

@Bibliosolsona

http://bibliotecasolsona.cat/

http://argus.biblioteques.gencat.cat/
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Obrim la

biblioteca!
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