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 – bejárhatóság,	akadálymentesítés	bizto-
sítása,
 – csúszásmentesítés,	víz	eltávolítása,
 – szükség	szerint	fertőzésveszély	(szeny-
nyvíz),

A biztonság és a hatékonyság érdekében 
a	mentőcsapat	párosával,	vagy	kis	csopor-
tokban dolgozzon. 
A	mentést	csak	védőruha	és	a	károsodás	
típusától,	mértékétől	 függő	 védőfelszere-
lés	 (lásd	 4.	 pont)	meglétekor	 szabad	 el-
kezdeni. 
A	károsodott	műtárgyak	mentésekor	orvo-
si	gumikesztyű	viselése	kötelező.	

A kárelhárítás veszélyei miatt néhány 
környezeti	 tényezőre	 érzékeny	 embert	 ki	
kell	 zárni	 a	mentésből,	 pl.	 az	 asztmában	
és egyéb légzési problémában, illetve au-
toimmun	 betegségben	 szenvedőket,	 az	
időseket	és	a	várandós	nőket.

7. Az elkülönítő helyiség előkészítése, 
felszerelése 

• A	szőnyeget	és	parkettát	közepes	vas-
tagságú	polietilén	fóliával	kell	letakarni,	
hogy	védjük	a	 lecsurgó	víztől.	A	 fóliát	
munkavédelmi okból a széleken ra-
gasztószalaggal	rögzíteni	kell.	

• A helyiséget annyi asztallal kell beren-
dezni	amennyivel	csak	lehet,	hogy	mi-
nél	nagyobb	felület	álljon	rendelkezésre	
a szárításhoz.

• A helyiséget ventillátorokkal és párael-
szívókkal is el kell látni. 

• A	megfelelő	számú	védőfelszerelést	és	
a mentéshez szükséges anyagokat és 
eszközöket	a	helyszínre	kell	szállítani.

8. A károsodott tárgyak mozgatása

Mielőtt	 eltávolítanánk	 az	 anyagot	 eredeti	
helyéről,	meg	kell	győződnünk	arról,	hogy	
nyomon	követhetőek,	beazonosíthatóak-e,	
ezért	 megfelelő	 dokumentálási	 rendszert	
kell alkalmazni.

Minden	tárgyat	műanyag	dobozokban,	lá-
dákban	kell	mozgatni,	a	közvetlen	kézben	
történő	mozgatást	szorítsuk	a	minimumra.	
(5.	 kép)	

Leesett,	 eredeti	 helyükről	 elmozdult	 tár-
gyak	mentése:
Egylapos	 dokumentumok	 különösen	
sérülékenyek	nedves	állapotban,	köny-
nyen	szakadnak	a	padlóról	történő	fel-
emeléskor,	 ezért	 mindenképp	 ajánlott	
ezeket egy poliészter lap segítségével 
alátámasztva felemelni.

 
A	polcokon	álló	átnedvesedett	műtárgyak:
• Megduzzadhatnak	és	„beékelődhetnek”	
a	polcon.	Úgy	emeljük	le	a	könyveket,	
hogy	egyik	kezünkkel	a	tetejét	fogjuk,	
miközben	 a	 mellette	 lévő	 köteteket	
hátrébb	toljuk	a	polcon,	ne	a	gerincénél	
húzzuk	a	kötetet.
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• A dobozban tárolt dokumentumok ese-
tében	a	polcról	leemelt	dobozt	támasz-
szuk alá, hogy ne eshessenek ki alul a 
lapok. 

• Amennyiben	a	polcokat	el	kell	távolítani	
és	 azok	 szilárdan	 rögzítettek,	 akkor	 a	
lepakolást	 alulról	 kezdjük,	mivel	 a	 le-
pakoláskor	 víz	 csuroghat	 le.	 Így	 ha	 a	
polcokat	alulról	kezdve	lepakoltuk	a	víz	
a	már	üres	polcokra	folyik,	nem	szeny-
nyezve tovább a tárgyakat. Amennyi-
ben	a	polcok	instabilak,	akkor	a	lepako-
lást	felülről	kell	kezdeni.	

• Minden	 területet	 alaposan	 ellenőrizni	
kell,	mert	a	víz	beszivároghat	a	polcok	
mögötti	területekre	is.	Ez	azonban	nem	
tűnik	fel	addíg	amig	le	nem	pakoltuk	a	
polcokat,	 lehetővé	 téve	ezzel	 egy	ala-
pos szemrevételezést.

• A	dobozolt	anyag	mozgatása:
 – Tartsuk eredeti dobozukban a moz-
gatás során, de ha átnedvesedett he-
lyezzük	egy	ládába	és	úgy	vigyük.	
 – A dobozokat vízszintesen egyenesen 
tartsuk	és	a	doboz	alján	nyissunk	kis	
lyukat, hogy a víz kifolyhasson. 

• A	 könyveket	 többnyire	 elhelyezhet-
jük	 vízszintesen	 a	 ládában	 a	 gerincet	
váltakozva, soronként elfordítva. Ha a 
könyvtest	 nehéz,	 vagy	mázolt	 papírú,	
illetve	 a	 kötés	 megduzzadt,	 akkor	 a	
könyveket	helyezzük	a	ládába	függőle-
gesen	a	gerinccel	lefelé	állítva	és	takar-
juk	le	buborékos	fóliával.	

• Térkép	és	tervtároló	fiókok	és	mikrofish	
esetén	 egyszerűbb	 a	 fiókkal	 együtt	
mozgatni	az	anyagot,	ha	a	fiók	kiemel-
hető	a	szekrényből.	Ez	minimalizálja	az	
egyedi	dokumentumok	külön	mozgatá-
sát.

• A	ládába	helyezés	előtt	a	vizet	itassuk	
fel	 a	 tárgyak	 felületéről,	mivel	 az	 las-
sítaná	a	 száradást	 az	 elkülönítő	helyi-
ségben.

• Egyenként,	zacskóba	helyezve	mozgas-
suk	az	alábbi	tárgyakat	(6-7.	kép):

 – Levérző	 színezékű	vagy	 festésű	mű-
tárgyak, melyek elszennyezhetnek 
más dokumentumokat. 
 – Tapadós,	 ragacsos	 tárgyak,	 melyek	
összetapadhatnak	a	szomszédos	tár-
gyakkal. 
 – Részekre	eső	 tárgyak	 (pl.	 leváló	kö-
téstábla,	széteső	gerinc	esetén).	
 – Penészes dokumentumok.


