ACTUALITZACIÓ (23/03/2020)
COM GESTIONAR ELS RESIDUS D’UN DOMICILI AMB ALGUNA PERSONA MALALTA
DE CORONAVIRUS
(Segons la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones
sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
publicada 23 de març de 2020)
En el cas que tingueu una persona malalta per Covid19 al domicili cal que seguiu les
següents instruccions per gestionar els residus.


Els residus derivats de la persona malalta (guants, mocadors, mascareta) s’han de
dipositar a una bossa de plàstic (bossa 1) en un cubell d’escombraries situat dins
l’habitació que ocupa el/la pacient, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense
separar res per reciclar.



Aquesta bossa de plàstic (bossa 1) ha de tancar-se adequadament i introduir-se en
una segona bossa (bossa 2) situada al costat de la sortida dins de l’habitació, on, a
més, s’hi dipositaran els guants i mascareta utilitzats per la persona cuidadora.
Aquesta bossa 2 es tancarà bé abans de sortir de l’habitació.



Una vegada plena, o quan es consideri oportú, la bossa 2 s’introduirà a la bossa de
fracció resta del domicili, juntament amb altres residus del domicili no separats per a
recollida selectiva (bossa 3). Immediatament caldrà fer una completa higiene de
mans, amb aigua i sabó, d’entre 40-60 segons.



La bossa 3 es tancarà adequadament i es dipositarà exclusivament al contenidor de
la resta (contenidor de color GRIS). Està totalment prohibit llençar aquesta bossa a
un contenidor de recollida selectiva o a la via pública.



La resta de residus reciclables generats pel domicili s’han de continuar separant per
fraccions (envasos, matèria orgànica, cartró, vidre, roba, oli de cuina) i dipositar-se
als contenidors de recollida selectiva que hi ha a la via pública.

COM GESTIONAR ELS RESIDUS DEL DOMICILI DURANT LA QUARENTENA
Durant aquests dies estem moltes més hores al domicili i és probable que produïm més
escombraries. És un bon moment per evitar generar fracció resta i separar tant com puguem
els residus per fraccions:



Matèria orgànica: contenidor marró
Envasos lleugers: contenidor groc
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Paper i cartró: contenidor blau
Vidre: contenidor verd
Roba: contenidor específic
Oli de cuina: contenidor específic

Els guants de nitril no són un envàs i , per tant, no s’han de dipositar al contenidor groc,
sinó que s’han de dipositar al contenidor de la resta.
Com sempre, està prohibit llençar andròmines, trastos i restes vegetals al costat dels
contenidors. Però en aquestes circumstàncies d’alt estrés laboral, es prega que se segueixi
aquesta instrucció per no sobrecarregar el servei de recollida i neteja, que treballa en torns
de serveis mínims.

MESURES DE PREVENCIÓ DE CONTAGI DE COVID19 ALS CONTENIDORS DE
RESIDUS
(això no figura a l’Orden del Ministerio de Sanidad)


Si disposeu de suficients guants d’un sol ús, es recomana utilitzar-los per dipositar
els residus als contenidors.



El contenidor de matèria orgànica es deixa amb la tapa oberta per tal de no haver de
manipular la tapa. No hi llenceu bosses de fracció de resta!



Els contenidors de fracció resta (color gris) i, en la majoria d’ubicacions, el contenidor
de paper cartró (color blau) tenen un sistema de pedal i una nansa per tal d’obrir la
tapa i dipositar els residus. A partir del dia 23 de març el personal del propi servei
municipal ha començat a polvoritzar la nansa i la vora de la tapa d’aquests
contenidors amb un líquid desinfectant (solució de lleixiu al 0’5%) amb una
freqüència que intentarà ser diària.



Els contenidors d’envasos lleugers (groc) i de vidre (verd) i, en algunes ubicacions,
els contenidors de paper i cartró (color blau) tenen una obertura per dipositar els
residus, de manera que no cal manipular la tapa.



Després d’utilitzar els contenidors caldrà fer una completa higiene de mans, amb
aigua i sabó, d’entre 40-60 segons.
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