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            Equips de protecció personal Equips de protecció personal Equips de protecció personal Equips de protecció personal ((((EPI):EPI):EPI):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 materialInstruments i materialInstruments i materialInstruments i material::::    
 

• Aspirador amb filtre HEPA 
• Recipient polvoritzador 
• Dissolució d’aigua destil·lada  

i alcohol etílic (etanol)  al 70% 

• Líquid específic per netejar 
discos  de vinil  

• Bobina de paper tissú 
• Raspall de fibra de carboni 

• Bosses d’escombraries amb 
barrera microbiològica 

 
 

 
Procediment de desinfeccióProcediment de desinfeccióProcediment de desinfeccióProcediment de desinfecció::::    

    
�  Treure els àlbums dels prestatges de manera ordenada.    

    

�  Els àlbums es deixaran sobre les taules de treball per començar la desinfecció.    

    

�  Aspirar l’exterior de tots els  contenidors amb presència de fongs i els que 

estan en contacte amb aquests, ajustant la velocitat d’aspiració al mínim.    
 

�  Desinfectar l’exterior de tots els contenidors amb presència de fongs, passant                                   

un paper tissú d’un sol ús polvoritzat amb una solució d’aigua destil·lada i alcohol 

etílic al 70%. El paper 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 contenidors en contacte amb els infectats. 
 

�  Aspirar i desinfectar amb la solució hidroalcohòlica l’interior dels  àlbums i de 

les caràtules infectades. 

 
�  Les fundes sense informació que estiguin infectades i en contacte directe amb 

el disc no es desinfectaran i es substituiran per unes de noves    de plàstic 
antiestàtic o bé de paper no àcid. 
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�  Si la part interior de l’ àlbum, la caràtula, la funda i el disc no estan afectats per    
fongs no és necessari aspirar ni desinfectar. 
 

�  Els discos s’han de treure amb cura de la bossa. 

 
 

 

                  
 

 
 
�  Si un disc només té pols, es traurà amb un raspall de fibra de carboni. 

 

�  Desinfectar els discos aplicant 1 gota del líquid específic per a netejar  discos 
de vinil a la zona afectada pels fongs i passar un paper tissú o un drap de cotó, 

en la mateixa direcció que els solcs. Un cop neta una cara, es repeteix el procés 
en l’altra i es deixen assecar per oreig. 

 

�  Desinfectar la galeta amb la solució hidroalcohòlica. 
 

�  Portar un registre de la feina diària. 
 
 

 

Introduir la funda interior en la 

funda exterior amb l’obertura 

situada en la part superior per 
evitar que caigui. 

Subjectar per l’orifici central. 

Un cop la meitat del document 

és fora de la bossa cal agafar-lo 

per  la vora i  subjectar-lo 
sense fer pressió 
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�  Senyalitzar els contenidors desinfectats amb una butlleta confeccionada i  

proporcionada per la BC. on hi constarà el topogràfic. 
 

�  La prestatgeria es neteja també amb la solució d’aigua i alcohol i es retornen 
els documents al seu lloc un cop seca. 

 

�  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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