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Instrukcja BHP w archiwum

Instrukcja okre la:
I. Przygotowanie pracownika do pracy w archiwum zak adowym
II. Zasady bezpiecznego post powania z aktami

III. Czas przebywania pracownika w archiwum
IV. Czynno ci po zako czeniu pracy w archiwum

1.1 Archiwum zak adowe mie ci si  w piwnicy
1.2 Archiwum winno by  wyposa one w:

 Biurko do prac archiwalnych i udost pniania akt
 Rega y rozmieszczone w sposób u atwiaj cy dost p do akt
 Sprz t przeciwpo arowy /ga nica proszkowa/
 Wieszak na odzie  ochronn
 Sprz t do mierzenia temperatury i wilgotno ci

2.1 Archiwum prowadzone jest w ramach wykonywanych czynno ci s bowych
przez wyznaczonego pracownika.
2.2. Do obowi zków pracownika nale y dbanie o ca  i bezpiecze stwo archiwum
KPP, a w szczególno ci zabezpieczenie dokumentacji przed po arem, wilgoci ,
mechanicznym zniszczeniem i przed szkodnikami.
2.3. Pracownik przed przyst pieniem do pracy w archiwum zak ada fartuch i r kawiczki ochronne

3.Prawo wst pu do archiwum zak adowego ma pracownik obs uguj cy archiwum. Jego prze ony oraz
przedstawiciele organów kontrolnych po okazaniu upowa nienia.

4. W archiwum zabrania si :
4.1. Stosowania w pomieszczeniach archiwum ognia otwartego i palenia tytoniu, tak e      stosowania
przeno nych urz dze  grzewczych
4.2. U ywania pomieszczenia archiwum do magazynowania przedmiotów nie nale cych do zbiorów
archiwalnych
4.3. Tworzenia w pomieszczeniach archiwalnych sta ych stanowisk pracy
4.4. Wykonywania w archiwum pracy bez odpowiednich rodków ochrony indywidualnej
4.5. Sk adowania zbiorów bezpo rednio na pod odze
4.6. Spo ywania w pomieszczeniach archiwum posi ków
4.7. Hodowli ro lin doniczkowych w zwi zku z niebezpiecze stwem ska enia ziemi  i             naruszenia normy
wilgotno ci powietrza

5. W celu zachowania w ciwych warunków BHP nale y w pomieszczeniach archiwum przestrzega :
5.1. Zachowania czysto ci w pomieszczeniu poprzez jego sprz tanie nie rzadziej, ni  raz na dwa tygodnie,  a
archiwum sprz ta sprz taczka w obecno ci pracownika obs uguj cego archiwum
5.2. U ywania do utrzymania czysto ci pomieszczenia sprz tu, który nie b dzie powodowa  rozprzestrzeniania
si  i osadzania kurzu na zbiorach archiwalnych
5.3. Kontrolowania wizualnie przyjmowanych do archiwum materia ów pod k tem potencjalnego ich
zanieczyszczenia lub ska enia i zg aszania prze onemu takich przypadków.
5.4. Zredukowania czasu wykonywania czynno ci w archiwum do niezb dnego minimum (zalecane do 2 godzin)
5.5. W ciwego ustawienia rega ów oraz w ciwego uk adania materia ów archiwalnych na pó kach i
przestrzegania ich obci enia
5.6. Zg aszania prze onemu o wszelkich stwierdzonych usterkach i nieprawid owo ciach wyst puj cych w
pomieszczeniu.

6. Po zako czeniu prac w archiwum pracownik:
 Sprz ta stanowisko pracy
 Wy cza spod napi cia sprz t elektroniczny, elektryczny i o wietlenie
 Zamyka drzwi na klucz
 Dok adnie myje r ce

7. Uwagi ko cowe:
 Ka dy zaistnia y wypadek przy pracy nale y zg asza  swojemu prze onemu, a stanowisko pracy

pozostawi  w takim stanie, w jakim zdarzy  si  wypadek.
 W razie w tpliwo ci co do bezpiecze stwa przy wykonywaniu powierzonej pracy, pracownik ma prawo

przerwa  prac  i zwróci  si  do prze onego o wyja nienie sytuacji
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