
 Monitorul Oficial a publicat Ordinul Ministerului Sănătăţii privind măsurile pentru 

prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării 

activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii. 

 Ordinul nr. 2941/1120/2020 reglementează activitatea în condiţii de siguranţă a muzeelor şi 

galeriilor de artă, bibliotecilor, librăriilor, producţiei şi film şi audiovizualului sau măsurile şi regulile 

pentru evenimentele culturale organizate în aer liber. 

Văzând Referatul de aprobare nr. 3.855 din 18.06.2020 al Ministerului Culturii și nr. NT 4.162 din 

19.06.2020 al Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) și art. 71 alin. (2) 

din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, ținând cont de prevederile art. 1 pct. 6 și 7 din Măsurile pentru 

diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în temeiul prevederilor art. 11 

alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările 

ulterioare, 

ministrul culturii și ministrul sănătății emit următorul ordin: 

 

CAPITOLUL II 

Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor: 

a) se recomandă o perioadă de carantină a documentelor, în cazul în care dezinfecția acestora nu 

este posibilă; 

b) v) se va stabili și implementa un plan de trafic pentru a limita aglomerările și pentru 

respectarea distanțării impuse; 

c) w) organizarea rezervărilor documentelor se va putea face prin telefon, e-mail, site etc., cu 

stabilirea unor intervale orare de ridicare a cărților, pentru a elimina formarea de aglomerări 

de cititori; 

d) x) în vederea limitării numărului de persoane care ating un obiect, personalul bibliotecii va 

merge la rafturi pentru a procura documentul cerut de utilizator; 

e) y) accesul în sălile de lectură va fi redus, cu respectarea prevederilor referitoare la distanțarea 

socială, astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între oricare 2 persoane sau 

4 m2 pentru fiecare beneficiar/participant; 

f) z) accesul la calculatoare în bibliotecă va fi limitat, cu respectarea normelor de distanțare 

socială, iar în lipsa unui protocol de dezinfectare se recomandă anularea acestui serviciu; 

g) aa) se recomandă o perioadă de carantină a documentelor, în cazul în care dezinfecția 

acestora nu este posibilă; 

h) bb) restituirea documentelor împrumutate și împrumutul de documente se vor face cu 

respectarea următoarelor reguli: 

i) (i) documente (cărți, reviste etc.) pe hârtie fără elemente din plastic: minimum 3 zile de 

carantină; 



j) (ii) documente pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate: 10 zile de 

carantină; sau dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu produse biocide 

autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, înainte de a 

intra din nou în circulație, pentru a se asigura că virusul nu mai este viabil pe suprafața 

de hârtie; 

k) (iii) documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile de carantină sau dezinfecție cu material 

îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 

3 zile, dacă sunt documente din hârtie în acel CD sau DVD (broșuri, cutii din carton etc.), 

apoi pot fi puse la raft; 

l) cc) documentele care au rămas în bibliotecă și care nu au fost manipulate în timpul izolării 

pot fi manipulate în continuare fără a mai fi dezinfectate în vederea reluării operațiunilor; 

m) dd) în absența unei camere de carantină se va aranja un spațiu specific (o parte din depozit 

sau din sala de lectură care poate fi ușor adaptat și izolat), cu rafturi și/sau mese disponibile 

pe care să se stocheze documente, asigurându-se faptul că acel spațiu nu este accesibil pentru 

public; 

n) ee) toate operațiunile de manipulare, carantină, dezinfecție și curățenie vor trebui să fie 

executate de personalul din bibliotecă echipat cu echipament de protecție. 

 


