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CZYNNIKI BIOLOGICZNE W RODOWISKU PRACY
rodki zapobiegaj ce stosowane przy czynno ciach zwi zanych

z mikrobiologicznie ska onymi zbiorami archiwów

Niniejsz  instrukcj  nale y stosowa , gdy przy obchodzeniu si  ze ska onymi
zbiorami archiwalnymi w archiwach uwalniaj  si  b  mog  uwalnia  czynniki
biologiczne i zatrudnieni tam pracownicy mog  by  w tan sposób nara eni na kontakt
z tymi czynnikami.

1. Archiwa s  instytucjami lub cz ciami instytucji zajmuj cymi si  gromadzeniem,
przejmowaniem, przechowywaniem, konserwacj  i odnawianiem materia ów
pisanych a materia y s  w nich deponowane na sta e.

2. Ska enie. Za ska enie uznaje si  obci enie czynnikiem biologicznym
wykraczaj ce poza obci enie normalne, nie maj ce negatywnych skutków
zdrowotnych.

3. Odka anie. Odka anie uznaje si  przywracanie poziomu obecno ci czynnika
biologicznego do poziomu obci enia normalnego nie maj cego negatywnych
skutków zdrowotnych.

4. Proces dezynfekcji. Odpowiednie dzia ania, podczas których przy u yciu rodków
fizycznych wzgl dnie chemicznych doprowadza si  materia y i przedmioty do
stanu, w którym przestaj  by ród em infekcji.

5. Sterylizacja. Zniszczenie wzgl dnie inaktywacja wszystkich czynników
biologicznych w cznie z ich formami przetrwalnikowymi przy u yciu rodków
fizycznymi lub chemicznych.

6. Wilgo  powierzchniowa. Na materia y w archiwach m.in. równie  na zbiory
archiwalne oddzia uje zarówno wilgo  z powietrza jak równie  wilgo
powierzchniowa. ród em wilgoci powierzchniowej mo e by  kondensacja pary
wodnej z powietrza lub zawarto  wody w materia ach higroskopijnych (wilgo
materia u, wilgo  materia ów u onych w stos).

7. Ocena ryzyka. Zdrowie pracowników archiwów nie jest nara one na dzia anie
czynników biologicznych, je li zbiory archiwalne s  magazynowane w sposób
fachowy z zachowaniem w pomieszczeniach odpowiednich warunków
budowlanych i klimatycznych. Je li warunki sk adowania zmieni  si  na korzystne
dla wzrostu i rozmna ania czynników biologicznych np. z uwagi na wilgo  w
budynku lub wzrost temperatury i proces ten doprowadzi do ska enia zbiorów
archiwum, to skutkiem mo e by  zagro enie zdrowia pracowników archiwum.
Zagro enie zdrowia mo e mie  miejsce tak e wówczas, gdy zbiory ju  ska one
czynnikiem biologicznym musz  by  przez pracowników poddawane obróbce.
Je li wst pna ocena ryzyka wykaza a, e zbiory archiwum s  ska one czynnikami
biologicznymi (grzybami ple niowymi, lub ewentualnie tak e dro ami,
bakteriami i wirusami), nale y wykona  ocen  ryzyka. Zagro enie mo e mie
swoje ród a w alergizuj cym lub toksycznym dzia aniu czynników biologicznych
ale równie  w ich dzia aniu zaka nym. Wnikni cie czynników biologicznych odbywa
si  zwykle drog  powietrzn  lub poprzez przyj cie ju  ska onych zbiorów
archiwalnych. G ównymi przyczynami procesu masowego wzrostu i rozmna ania
si  grzybów ple niowych, dro y i bakterii w archiwach s  wady budowlane (np.
wilgo  w budynku, mostki cieplne, nieszczelne dachy, niewystarczaj ca
cyrkulacja powietrza, pomieszczenia trudne do oczyszczenia), zbyt wysoka
temperatura w pomieszczeniach, zbyt wysoka wilgotno  powietrza, brud oraz
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zbyt wysoka wilgo  powierzchniowa zbiorów archiwalnych.

Klasyfikacja zagro  i czynników biologicznych.

1. Grzyby ple niowe i bakterie: Grzyby ple niowe wzrastaj  w formie
mikroskopijnie ma ych, splecionych nici (strz pków). Mog  tworzy  widoczne
go ym okiem grzybnie (mycelium) cz ciowo niezwykle rozleg e. Plamy wody i
plamy na cianach i sufitach, wykwity o konsystencji proszku lub naloty w
po czeniu z przebarwieniami i biodeterioracj  materia u oznaczaj  zasiedlenie
przez grzyby. Choroby zaka ne wywo ywane przez grzyby ple niowe (np.
kropidlakowy grzybniak p uca) maj  podrz dne znaczenie z uwagi na ma
cz stotliwo  ich wyst powania. Wyst puj  one w szczególnych sytuacjach,
zwykle wtedy, gdy dosz o ju  do ogólnego b  lokalnego os abienia systemu
odporno ciowego z powodu innych ci kich schorze . Grzyby ple niowe mog
mie  dzia anie alergizuj ce. D szy, intensywny kontakt z grzybami ple niowymi
wyst puj cymi w du ym st eniu szczególnie u osób ze stwierdzon
nadwra liwo ci  (atopi ) mo e doprowadzi  do wyst pienia alergii b  ci kich
chorób uk adu oddechowego o pod u alergicznym. Odpowiedzialne za
wyst pienie tych zjawisk s  w szczególno ci alergeny zawarte w zarodnikach lub
strz pkach grzybów ple niowych. Mog  one przenika  równie  do otaczaj cego je
kurzu. Generalnie zak ada  nale y, e kurz i py y zawieraj ce grzyby ple niowe
mog  mie  dzia anie alergizuj ce na uk ad oddechowy.

2. Mykotoksyny nie odgrywaj  roli w przypadku czynno ci z u yciem ska onych
zbiorów archiwalnych. Co prawda dost pne s  informacje o mo liwym wnikaniu
poszczególnych mykotoksyn do organizmu drog  wziewn , jednak w archiwach
nie wyst puj  one w niezb dnym do tego st eniu.

3. Bakterie. W przypadku bakterii niektóre rodzaje promieniowców mog  mie
dzia anie alergizuj ce. W odosobnionych przypadkach z uwagi na wady budowlane
do archiwum mog  dosta  si  gryzonie lub ptaki. Mog  same lub za po rednictwem
swoich paso ytów (roztoczy, pche , kleszczy) przenosi  drobnoustroje
chorobotwórcze. Infekcje u ludzi wywo ywane tymi drobnoustrojami s  jednak
niezwykle rzadkie.

4. Zagro enia wywo ywane wykonywaniem konkretnych czynno ci. W przypadku
okre lania rodzaju, stopnia i czasu trwania ekspozycji pracowników na alergizuj ce
i toksyczne dzia anie czynników biologicznych za czynno ci tworz ce zagro enie
dla zdrowia nale y uzna  nast puj ce czynno ci z uwagi na bezpo redni kontakt
ze skór  i tworzenie areozoli:
a. Zbieranie, przyjmowanie, niszczenie (np. za pomoc   niszczarki),

przygotowanie,  pakowanie, transport z / do magazynu, odnawianie
wilgotnych lub jeszcze nie oczyszczonych zbiorów archiwalnych
ska onych czynnikami biologicznymi.

b. Oczyszczanie zbiorów archiwalnych ska onych czynnikami biologicznymi.
c. Czyszczenie pomieszcze  ( cznie z meblami), w których sk aduje si

lub sk adowa o ska one zbiory archiwalne.
d. Kontrola, konserwacja i naprawa systemów wentylacyjnych (wyci gów lub

wentylacji mechanicznej).
e. Ewentualne pobieranie próbek i przygotowywanie posiewów

mikroorganizmów.
5. rodki zapobiegaj ce

a. Techniczne rodki zapobiegaj ce maj  zasadniczo priorytet przed rodkami
organizacyjnymi. rodki ochrony indywidualnej, jak np. maski, nale y
stosowa  jedynie wtedy, gdy rodki techniczne i organizacyjne nie mog
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gwarantowa  za onej ochrony.
b. rodki zapobiegaj ce nale y dostosowa  do aktualnego stanu techniki w

ci gu
stosownego terminu.

c. Nale y ograniczy  do niezb dnego minimum ilo  pracowników maj cych
niezamierzony kontakt z czynnikami biologicznymi. Czas trwania
czynno ci nale y zredukowa  do niezb dnego minimum.

d. Nale y stworzy  instrukcj  operacyjn  i poinstruowa  pracowników.
Instrukcja operacyjna powinna w szczególno ci zawiera  uregulowania
dotycz ce dzia ania czynników biologicznych dla zdrowia, zachowania
pracowników podczas wykonywania czynno ci z u yciem czynników
biologicznych, niezb dne rodki zapobiegaj ce w cznie z rodkami pierwszej
pomocy. W razie potrzeby nale y stworzy  plan higieny.

e. Wszyscy pracownicy, w cznie z personelem sprz taj cym i ewentualnie
rzemie lnikami i innymi osobami podejmuj cymi czynno ci w obszarach,
w których znajduj  si  ska one zbiory archiwalne, musz  by  w sposób
odpowiedni do zajmowanego stanowiska poinstruowani przed podj ciem
pracy o zagro eniach wyst puj cych podczas wykonywania czynno ci z

yciem czynników biologicznych i koniecznych rodkach zapobiegaj cych.
Dotyczy to równie  pracowników firm obcych.

f. Za wymóg minimalny nale y zasadniczo uzna  stosowanie ogólnych
rodków higieny.

6. Budowlane i techniczne rodki zapobiegaj ce. Warunki klimatyczne w
pomieszczeniach. Opisane poni ej rodki przyczyniaj  si  zarówno do ochrony
zbiorów archiwalnych jak i do zahamowania procesów wzrostu i rozmna ania si
mikroorganizmów. Cele te mo na osi gn  zachowuj c w magazynach nast puj ce
parametry klimatyczne: temperatura w pomieszczeniu 18+1°C, wzgl dna wilgotno
powietrza 50+5 %. Absolutnie konieczny jest regularny pomiar temperatury
pomieszczenia i wzgl dnej wilgotno ci, by w przypadku przekroczenia powy szych
warto ci móc dokona  regulacji ogrzewania b  systemów wentylacyjnych. Nale y
unika  bezpo redniej ekspozycji zbiorów archiwalnych na ciep o wywo ane
nas onecznieniem. By chroni  materia  sk adowany w bezpo redniej blisko ci
okien przed nadmiernym nagrzaniem, zaleca si  instalacj  urz dze  chroni cych
przed wiat em s onecznym ( aluzji zewn trznych itp.). Je li jest lub ma by
zainstalowana mechaniczna wentylacja, personel fachowy powinien raz w roku
kontrolowa  j  pod k tem wystarczaj cego zatrzymywania czynników
biologicznych i poddawa  konserwacji. Wentylacj  nale y nastawi  zgodnie z
parametrami wymienionymi w niniejszym punkcie. Wyrzutnie powietrza nie mog
znajdowa  si  w bezpo redniej blisko ci nawiewów do innych pomieszcze ,
otworów okiennych czy drzwi. Nale y przeciwdzia  przenoszeniu czynników
biologicznych do innych pomieszcze  poprzez instalacj  i regularn  wymian  filtrów.
Zu yte wk ady filtrów nale y usuwa  w zamkni tych pojemnikach. Stosowanie
urz dzenia zmniejszaj cego wilgotno  zaopatrzonego w odpowiedni system
filtrów w pomieszczeniach wentylowanych naturalnie lub jako uzupe nienie
istniej cej wentylacji mechanicznej mo e przyczyni  si  do optymalizacji wzgl dnej
wilgotno ci powietrza. Stacjonarne urz dzenia wentylacyjne i sprz t zmniejszaj cy
wilgotno  powinny by  ustawione i eksploatowane w taki sposób, by nie
powodowa y wzbijania si  py u i kurzu.

7. Wyposa enie pomieszcze . Wyposa enie, sprz ty i materia y nale y dobra  w
taki sposób, by maksymalnie zredukowa  odk adanie si  kurzu. ciany,
powierzchnie robocze i pod ogi powinny by atwe do oczyszczenia. W celach
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prewencyjnych nale y unika  na przyk ad trudno dost pnych k tów i zau ków,
budowlanych wn k, przej , w skich korytarzy i porowatych powierzchni oraz
powierzchni z materia u na adowanego elektrostatycznie, które tworz  sprzyjaj ce
warunki do gromadzenia si  czynników biologicznych (np. zarodników grzybów).
Istniej ce systemy rega ów nale y sprawdzi  pod k tem mo liwo ci ich
czyszczenia i ustawienia wzgl dem okien. Nale y przy tym zapewni
wystarczaj  cyrkulacj  powietrza. Nale y zabroni  u ywania pomieszcze
magazynowych niezgodnie z ich przeznaczeniem w szczególno ci do
magazynowania przedmiotów nie nale cych do zbiorów archiwalnych. W
pomieszczeniach magazynowych nie mo na tworzy  sta ych stanowisk pracy. Je li
w budynku jest wilgo , konieczna mo e okaza  si  budowlana renowacja substancji
budynku w celu ewentualnego osi gni cia wymienionych parametrów technicznych.

8. Mechaniczne urz dzenia ochronne. Je li regularnie wykonywane s  czynno ci
powoduj ce tworzenie areozoli, nale y zainstalowa  wyci g gwarantuj cy ochron
pracowników dzi ki strumieniowi powietrza skierowanemu do wn trza urz dzenia
nawiewanemu przez otwór roboczy. Wyci gane powietrze nie mo e by  w stanie
nie przefiltrowanym wyrzucane do pomieszczenia. Fachowy personel powinien
regularnie (raz w roku) kontrolowa  i konserwowa  wyci gi.

9. rodki organizacyjne. Ogólne rodki organizacyjne. Przyjmowane materia y
nale y kontrolowa  w ca ci a stany magazynowe wyrywkowo pod k tem ska enia
mikrobiologicznego. Kontrola jest kontrol  wizualn . W przypadku odkrycia
egzemplarzy wilgotnych, przebarwionych, zniszczonych i pachn cych st chlizn
nale y na pocz tku ustali  przyczyny takiego stanu rzeczy. Nale y znale  i
usun ród a wilgoci. Poza tym nale y ustali  poziom wilgoci powierzchniowej
materia ów archiwalnych w momencie ich wej cia do magazynu lub w przypadku jej
odkrycia. W przypadku kontaktu ska onego materia u archiwalnego ze skór  lub
tworzenia areozoli zawieraj cych py y ska one mikrobiologicznie, np. w
przypadku usuwania szczotk  kurzu / py u zawieraj cego grzyby ple niowe,
transportu i pakowania silnie ska onego materia u, pokrywania b on  lub
czyszczenia na mokro ska onego materia u, konieczne jest noszenie odzie y
ochronnej. Odzie  prywatn  i odzie  ochronn  nale y przechowywa  osobno. Za
zapewnienie, odpowiednie przechowywanie, regularne czyszczenie i napraw
rodków ochrony indywidualnej odpowiada pracodawca. Je li nie zosta

zainstalowany wyci g, pracownikom wykonuj cym obróbk  ska onego materia u
archiwalnego nale y zapewni  oprócz odpowiednich fartuchów ochronnych (z

ugim r kawem, z zapinanym ko nierzykiem) i r kawic ochronnych równie
osobiste, ci le przylegaj ce pó maski filtruj ce co najmniej klasy P2 lub pó maski
filtruj ce co najmniej FFP2 z zaworem wydechowym. Pracownikom nale y
zapewni  pomieszczenie z umywalkami, by mogli z nich korzysta  przed przerwami
i na koniec pracy i wyposa  je w odpowiednie rodki do dezynfekcji r k zgodne z
planem higieny oraz w rodki do mycia skóry. Dodatkowo zapewni  nale y w
umywalni rodki do ochrony i piel gnacji skóry. Nale y wprowadzi  zakaz zwil ania
palców podczas kartkowania dokumentów. Sk aduj c zbiory nale y przy pomocy
odpowiednich dzia  zapewni  takie warunki, w których wilgo  b dzie mog a
uchodzi  z materia ów archiwalnych (np. stosuj c tzw. oddychaj ce materia y). We
wszystkich pomieszczeniach, w których sk aduje si  zbiory i poddaje je obróbce (np.
w magazynach, warsztatach) nale y wprowadzi  zakaz jedzenia i picia. W tych
celach u ywa  nale y pomieszcze  socjalnych. W pomieszczeniach
magazynowych i warsztatach nie nale y hodowa  ro lin (niebezpiecze stwo
ska enia ziemi  i podwy szenie wilgotno ci powietrza). Je li w pomieszczeniach
archiwum stwierdzono obecno  gryzoni lub ptaków, nale y podj  dzia ania w celu
ich usuni cia. Niszczenie ska onych materia ów archiwalnych wi e si  z ryzykiem
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zwi kszonego uwalniania si  czynników biologicznych i z uwagi na to nale y
ograniczy  je do niezb dnego minimum oraz zapewni  odpowiednie rodki
ochrony indywidualnej (oddychaj ce fartuchy jednorazowe z kapturem typ 5,
osobiste, ci le przylegaj ce pó maski oraz r kawice ochronne).

10. Oczyszczanie. Podczas pierwszego wst pnego oczyszczania silnie ska onych
pomieszcze  archiwum i materia ów archiwalnych nale y stosowa  jednorazowe
fartuchy ze ci le przylegaj cym kapturem (ochrona w osów) typ 5 i osobiste, ci le
przylegaj ce pó maski filtruj ce co najmniej klasy P2 lub pó maski filtruj ce co
najmniej FFP2 z zaworem wydechowym oraz odpowiednie r kawice ochronne.
Osobiste, ci le przylegaj ce pó maski filtruj ce klasy P3 lub pó maski filtruj ce
FFP3 z zaworem wydechowym nale y nosi  wówczas, gdy istnieje podejrzenie, e
kurz lub materia y archiwalne zawieraj  odchody go bi lub gryzoni lub gdy
znaleziono martwe zwierz ta. rodki ochrony indywidualnej powinny by
ewentualnie uzupe nione ochraniaczami zak adanymi na buty. Pomieszczenia, w
których sk aduje si  zbiory lub poddaje je obróbce, nale y czy ci  regularnie
najlepiej raz w tygodniu bez wzbijania kurzu. Wszystkie powierzchnie (pod oga,
rega y, sto y itp.) powinny by  w razie potrzeby dezynfekowane przez wycieranie
i szorowanie rodkami dezynfekuj cymi a personel wykonuj cy dezynfekcj
powinien by  wyposa ony w odpowiednie rodki ochrony indywidualnej (np. fartuch
ochronny i r kawice ochronne).

11. Transport wewn trzny. Nale y w miar  mo liwo ci unika  transportu
wewn trznego ska onych materia ów archiwalnych. Je li zaistnieje taka
konieczno  transport powinien odbywa  si  w odpowiednich zamkni tych
pojemnikach transportowych, które mo na podda  dezynfekcji.

12. Dzia ania podejmowane w celu odka ania materia u. Ska one obiekty zarówno
wilgotne jak i suche musz  zosta  poddane obróbce, zanim pracownicy b  mieli
z nimi kontakt w trakcie zwyk ych czynno ci wzgl dnie zanim nast pi ostateczne
wej cie do magazynu:
a. Odka anie wilgotnych materia ów archiwalnych. Ska one materia y

archiwalne z papieru z zawarto ci  wody przewy szaj  10% wilgoci
powierzchniowej musz  zosta  odizolowane od innych materia ów pisanych i
osuszone w zimnej, suchej atmosferze do maksymalnie 10% wilgoci
powierzchniowej, zanim zostan  przyj te do magazynu lub poddane
dalszej obróbce. Magazyny, w których materia y archiwalne w normalnym
przypadku wykazuj  wilgo  powierzchniow  przekraczaj  10 %, nie nadaj
si  do dalszej eksploatacji. Je li w trakcie wykonywania tych czynno ci
uwalniane s  bioareozole, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej
mechanicznej ochrony lub rodków ochrony indywidualnej. Je li ska enie
jest widoczne, po zako czeniu suszenia nale y zastosowa  oczyszczanie.

b. Odka anie suchych materia ów archiwalnych: Zanieczyszczenia znajduj ce
si  na zbiorach archiwalnych (np. oddzielon  lub lekko przywieraj  ple )
nale y mo liwie jak najdok adniej usun  mechanicznie uwzgl dniaj c
przepisy dot. bezpiecze stwa (techniczne rodki zapobiegaj ce na sta ych
stanowiskach pracy, rodki ochrony indywidualnej) przed przyj ciem do
magazynu lub przed dalszymi etapami obróbki. Ze ska onych zbiorów
archiwalnych nale y usun  kurz czyszcz c je np. cierkami nas czonymi
rodkami dezynfekuj cymi lub u ywaj c odkurzarza z filtrem. Je li stan

zbiorów archiwalnych nie pozwala na ich oczyszczenie, mo na
przeprowadzi  test na obecno ywotnych mikroorganizmów. W takich
szczególnych przypadkach mo na podda  ska one obiekty sterylizacji
stosuj c odpowiednie i dopuszczone metody.

13. Sterylizacja. Sterylizacja jest w przypadku obróbki ska onych zbiorów archiwalnych
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metod  któr  wybiera si  wyczerpawszy wszystkie inne sposoby usuwania
czynników biologicznych. Sterylizacja niszczy obecne czynniki biologiczne ale ich

ciwo ci alergizuj ce i toksyczne nie zostaj  usuni te. Wilgotnych zbiorów
archiwalnych nie mo na poddawa  sterylizacji. Odka anie przez oczyszczenie ma
zawsze priorytet przed sterylizacj . Tylko w ww. szczególnych przypadkach
usprawiedliwione jest zastosowanie sterylizacji przez na wietlanie radioaktywnym
kobaltem lub sterylizacji gazem – tlenkiem etylenu Uwaga! Tlenek etylenu ma
dzia anie kancerogenne i mutagenne. Sterylizacja mo e by  wykonywana jedynie
przez specjalistyczne firmy posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje. Po zako czeniu
procesu sterylizacji konieczne jest usuni cie czynników biologicznych. W
przypadku sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu nie mo na wykluczy  zagro enia
zdrowia pracowników wywo anego pozosta ciami gazu adsorbowanymi na
materiale.

14. rodki ochrony indywidualnej. Pracownikom nale y zapewni rodki ochrony
indywidualnej zgodnie z wynikiem oceny ryzyka. Udost pnione rodki ochrony
indywidualnej musz  by  bezwzgl dnie u ywane. Pracownikom maj cym kontakt ze
ska onymi zbiorami archiwalnymi nale y zapewni  co najmniej nast puj ce rodki
ochrony indywidualnej:
a. Odpowiedni fartuch ochronny (z d ugim r kawem, z zapinanym ko nierzykiem).
b. Odpowiednie r kawice ochronne – jednorazowe r kawice medyczne.
c. Osobiste, ci le przylegaj ce pó maski filtruj ce co najmniej klasy P2 zgodne z

EN „Sprz t do ochrony dróg oddechowych, filtry p - cz steczkowe;
wymagania, kontrola, oznakowanie" lub pó maski filtruj ce co najmniej
FFP2 z zaworem wydechowym zgodne z EN „Sprz t do ochrony dróg
oddechowych, filtruj ce pó maski chroni ce przed cz stkami; wymagania,
kontrola, oznakowanie ".

d. Oddychaj ce fartuchy jednorazowe ze ci le przylegaj cym kapturem.
e. Osobiste, ci le przylegaj ce pó maski filtruj ce.

15. Badanie st enia mikroorganizmów. Dyrektywa 2000/54/WE nie nak ada
obowi zku prowadzenia pomiarów.

16. Profilaktyka medyczna. Zgodnie z dyrektyw  2000/54/WE nale y przeprowadzi
badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy. W przypadku czynno ci
prowadzonych w archiwach na pierwszy plan wysuwaj  si  z regu y dzia ania
alergizuj ce i toksyczne czynników biologicznych. Nale y uwzgl dni  je wi c w
trakcie doradztwa medycznego.
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