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Ofício Circular CRB-1/002/2020 Brasília/DF, 19 de março de 2020. 

 

Aos(Às) Senhores(as) 

Bibliotecários(as) Responsáveis por Bibliotecas localizadas na Jurisdição da 1ª Região  

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

 

 

Assunto: Recomendações para bibliotecas durante a pandemia do COVID-19. 

 

Prezados(as),  

Considerando a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) da 

situação global do coronavírus (COVID-19) como pandemia, bem como das orientações 

do Ministério da Saúde do Brasil1; 

Considerando o disposto na Lei nº 13.9792, de 6 de fevereiro de 2020, 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do COVID-19 responsável pelo surto de 2019; 

Considerando as recomendações3 do Conselho Executivo da Associação 

Americana de Bibliotecas (ALA) divulgadas em declaração4 de apoio às bibliotecas e 

aos(às) trabalhadores(as) de bibliotecas durante a Pandemia do COVID-19; 

Considerando as recomendações5 do Conselho Federal de 

Biblioteconomia para bibliotecas e centros de documentação frente ao impacto do novo 

COVID-19; 

Considerando a necessidade de adoção de medidas para redução do 

potencial de contágio do COVID-19 e para preservação da saúde de bibliotecários(as) e 

trabalhadores(as) de bibliotecas; 

O Plenário do Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região 

deliberou, em reunião ordinária do dia 18 de março de 2020, as seguintes recomendações: 

                                                           
1 Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/  
2 Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735  
3 Disponível em: http://www.ala.org/news/press-releases/2020/03/ala-executive-board-recommends-

closing-libraries-public  
4 Disponível em: http://www.ala.org/tools/atoz/pandemic-preparedness  
5 Disponível em: http://www.cfb.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Publica%C3%A7%C3%A3o1-

e1584471022175.jpg  
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1. Para proteger os(as) bibliotecários(as), os(as) trabalhadores(as) de 

bibliotecas e suas comunidades da exposição ao COVID-19 

recomendamos que avaliem o fechamento de bibliotecas para o público e 

reabram somente quando os órgãos oficiais de saúde pública indicarem 

níveis seguros, com baixo risco de contágio do COVID-19; 

2. As bibliotecas devem responder de forma criativa e proativa a essa crise, 

mantendo, na medida do possível, os seus serviços de informação em 

funcionamento, suspendendo apenas aqueles que não podem ser 

oferecidos remotamente. 

3. Os bibliotecários e as bibliotecárias devem seguir as diretrizes das 

autoridades sanitárias locais e adaptá-las à realidade de sua biblioteca, 

priorizando medidas preventivas de contágio e a divulgando informações 

de fontes oficiais sobre a pandemia.  

Essas recomendações levam em consideração a grave crise global atual, e 

não se aplicam às condições normais, ou seja, aquelas em que não há restrições de 

circulação de pessoas, pois as bibliotecas desempenham um papel agregador, de 

acolhimento e de acesso à informação na sociedade. Porém, entendemos que a saúde, a 

segurança e o bem-estar dos(as) bibliotecários(as) da nossa jurisdição é de extrema 

importância. Esperamos que até o final desses tempos de crise, os(as) bibliotecários(as) 

sigam prestando serviços de qualidade para a população, de modo seguro, mesmo que 

apenas virtualmente. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

FÁBIO LIMA CORDEIRO  

CRB-1/1763 

Presidente 
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