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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

  

Protocolo  de  funcionamento  

 
Seguindo as instrucións publicadas no “Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos 
centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021” o protocolo de acceso e 
funcionamento da biblioteca do Conservatorio Superior de Música de Vigo será o seguinte: 
 

§   O acceso á biblioteca estará limitado ao horario de atención ao público. Luns, martes, 
mércores e xoves de 09:30 a 13:30, é os mércores pola tarde de 16:00 a 19:00. En ningún 
caso a Biblioteca permanecerá aberta fóra do horario establecido para disposición do 
profesorado ou o alumnado, e non se poderá acceder sen supervisión do bibliotecario.  
 

§   O aforo está limitado ao 50% da súa capacidade máxima, e están debidamente 
sinalizados os postos que se deben ocupar. A través do correo: biblioteca@csmvigo.com 
se pode reservar o acceso. En ningún caso se poderá cambiar de posto nin moverse 
libremente. 

 
§   Os usuarios deben hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala e facer un uso 

obrigatorio da máscara. 
 

§   Ao rematar, vos/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán vos postos que teñan ocupado, 
é limparan despois de cada uso  

 
§   Os empréstitos devoltos terán que pasar obrigatoriamente por unha corentena de 15 

días, gardados en bolsas de plástico individuais de dobre auto peche que serán limpadas 
exteriormente con productos viricidas. 

 
§   Quedan prohibidos o uso de xogos de mesa, revistas, xornais, etc. Cando implique un 

uso compartido mentres dure a situación excepcional. 
 

§   Queda prohibida a consulta en sala mentres dure a situación excepcional. 
 

§   Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento dás aulas 
ordinarias. 

 
§   Todo comportamento irresponsable que implique unha situación de perigo para vos 

usuarios da biblioteca será penalizado e tomaranse as medidas pertinentes. 
 
          
         Fátima Jaso Díaz-Guevara 
 


