PAUTES PER A LA NETEJA
NETEJA DESINFECCIÓ
DESINFECCIÓ DE
FONGS EN L’INGRÉS DE DOCUMENTACIÓ EN PAPER

Equips de protecció personal (EPI):
•
•
•
•
•
•

Mascareta tipus FFP3
(1 setmana màxim)
Bata (1/dia)
Protectors cabell (1/dia)
Protectors sabates (1/dia)
Guants de nitril, vinil o làtex
Ulleres, és optatiu

Instruments i material:
material:
•
•
•
•
•
•

Aspirador amb filtre HEPA
Recipient polvoritzador
Dissolució d’aigua destil·lada i
alcohol etílic (etanol) al 70%.
Bobina de paper tissú
Brotxes, pinzells, draps
atrapa pols
Bosses d’escombraries
amb barrera
microbiològica

Les següents recomanacions, que poden ser modificades, són una guia per a les
empreses externes i per al personal de la BC per establir el procediment de
treball.
L’ús dels materials i productes proposats per l’empresa contractada, així com
l’ús de nous materials i productes durant el tractament, estaran subjectes a
l'aprovació de la gestió de la Biblioteca.
Destacar el valor patrimonial de les col·leccions, tenir cura d'ells durant la
manipulació.
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o

Obrir la capsa, fer una primera tria i separar la documentació infectada

o

Els documents que no estan infectats,
infectats s’han de netejar de forma
mecànica amb palatines, paper tissú, drap suau i/o amb aspirador amb
filtre HEPA i regulador de potència segons la seva fragilitat. Aquesta
neteja
es
durà
a
terme
per
personal
qualificat
i amb totes les precaucions.
o Els llibres que tenen molta pols es recomanable l’ús de
l’aspirador. És important mantenir-los ben tancats i subjectats
per evitar que la brutícia s’introdueixi a l’interior del bloc del
llibre.
o Primer es retira la pols de l’enquadernació. Començar per la
part superior del llibre, generalment és la zona més bruta,
netejar en direcció contraria al llom, a continuació s’aspiren la
resta dels talls i es finalitza amb el pla anterior i el posterior.
o El paper tissú i el drap per netejar la pols s’ha de canviar
sovint.
o Les sobrecobertes dels llibres es trauran per visualitzar si hi
ha presència de fongs.
o Retirar les fundes de plàstic i llençar-les.
o Revisar les tapes interiors i les guardes. Els fulls es netegen
des del centre cap a fora.
o S’ha de tenir especial cura amb els documents solts degut a la
seva fragilitat.

SEPIC

PAUTES PER A LA NETEJA
NETEJA DESINFECCIÓ
DESINFECCIÓ DE
FONGS EN L’INGRÉS DE DOCUMENTACIÓ EN PAPER

o

Desinfectar la documentació afectada aspirant la pols i les espores amb
aspiradors amb filtres HEPA per evitar la propagació de les espores.
Regular la potència segons la fragilitat del document.

Exemples de documentació infectada

o

Polvoritzar paper tissú amb una dissolució d’aigua destil·lada i
alcohol al 70% i passar-lo damunt la superfície infectada. El
paper tissú serà d’un sol ús i no ha d’estar humectat en excés,
evitant en lo possible l’aplicació sobre elements sustentats que
siguin solubles. Com a mesura preventiva també es
desinfectaran els llibres en contacte amb els infectats.
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o Les carpetes, fundes i classificadors conservats en mal estat,
s’han de substituir (material a proporcionar per la BC)
mantenint la informació que es pugui trobar.

o Tornar a encapsar documentació en un nou contenidor
proporcionat per la BC
o Senyalitzar els contenidors desinfectats amb una butlleta
confeccionada i proporcionada per la BC on es farà constar
que han estat desinfectats i la data en que s’ha fet.
o
o
o
o

Periòdicament desinfectar el material no rebutjable
Rentar-se bé les mans desprès de treballar amb el material infectat.
Guardar totes les bosses d’escombraries en un lloc segur per a la seva
posterior destrucció.
Es recomana descansar 5 minuts cada hora i treure’s la mascareta i els
guants.
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