GESTIÓ DE RESIDUS EN CENTRES AMB POSITIUS O EN
QUARANTENA PER COVID19
A l’interior de l'habitació del pacient o confinat ha
d'haver-hi un cubell (preferiblement de tapa amb pedal).
En aquest cubell s’hi ha de depositar tot el material d’un
sol ús de la persona malalta i/o de qui el cuida (guants,
mocadors, mascaretes,...) i qualsevol residu que generi
sense fer separació per al recicialtge (bossa 1).
La bossa de plàstic (bossa 1) s'ha de tancar
adequadament i introduir-la en una segona bossa
d'escombraries (bossa 2), a la banda de la sortida de
l'habitació, on a més es dipositaran els guants i
mascareta utilitzats pel cuidador i es tancarà
adequadament abans de sortir de l'habitació.
La bossa 2, amb els residus anteriors, s'ha de dipositar
amb la resta dels residus domèstics a la bossa
d'escombraries (bossa 3). La bossa 3 és tancarà
adequadament i s’identificarà externament (per ex.
mitjançant cinta aillant o similar).
La bossa 3 degudament tancada i senyalitzada
exteriorment es dispositarà en el corresponent cubell de
fracció resta.
Immediatament després es realitzarà una completa
higiene de mans, amb aigua i sabó, al menys de 40-60
segons.
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La bossa 3 es dipositarà exclusivament en el cubell de
recollida de fracció resta porta a porta identificat
externament, estant totalment prohibit dipositar-la amb
d’altres fraccions separades (orgànica, envasos, paper,
vidre o tèxtil) o el seu abandonament en l'entorn.
NETEJEU LA SUPERFÍCIE I LA NANSA DELS CUBELLS CADA VEGADA QUE ELS
ENTREU DEL CARRER AL CENTRE AMB AIGUA I SABÓ, O UN DESINFECTANT
(en cas de ser domèstic 1 part de lleixiu per 50 d’aigua).
Un cop desinfectat el cubell, gaurdeu-lo en un espai obert i ventilat (balcó,
pati, jardí, etc) i realitzeu una neteja acurada de les mans.

En cas d’algun centre amb possitiu o quarentena per COVID19, us demanem contacteu
amb el Consell Comarcal del Segrià (mediambient@segria.cat) per tal que el servei de
recollida prengui les mesures adients.
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