22 d’abril de 2020

Gestió de residus de COVID-19 segons el Decret llei 7/2020 i l’Ordre SND 271/2020
CAS - A

CAS - B

Hospitals, laboratoris, centres de salut‐
CAP, ambulàncies i pavellons
municipals habilitats com a plantes
d'hospitalització amb UCI

Material tallant
i punxant

Guants, EPI,
gases, sèrum,
etc.

Residències, hotels
hospitalitzats i pavellons
municipals hospitalitzats
(sense UCI), etc.

Fluids biològics
plaques Petri

Doble bossa
220 galga

Contenidor negre
GIII

Doble bossa, galga 220, màx. 240
litres. Nota: no hi ha requisit del
color de la bossa

Caixes de cartró, contenidors de gran volum i compactadores, identificats
com a residus biològics GIII. NOTA: En tots els casos, són mesures
temporals i excepcionals. Per tant, cada centre ha d’adoptar i incorporar
les corresponents pautes PRL a les instruccions d’ús i operació de gestió
intracentre i gestió extracentre segons la solució adoptada en cada cas

Opcions habilitades per a la retirada com a “RESIDU SANITARI”: els retira el gestor autoritzat en residus sanitaris GIII. Nota: en cas de saturació del servei,
es poden habilitar empreses de gestió de residus urbans, degudament autoritzades temporalment a traves de l’ARC, per a la retirada només de les dobles
bosses amb els residus COVID‐19, amb destí a incineradores RSU autoritzades (com a via alternativa en cas de saturació de plantes de residus sanitaris GIII),
i en tots els casos amb acord previ amb el gestor autoritzat de GIII que estigui assignat a cada centre com a responsable encarregat de la gestió de residus

Residus
COVID‐19

Material tallant
i punxant

Doble bossa simple de plàstic
de tipus domèstic, (tancada
amb cinta aïllant o brida).
NOTA: l’Ordre SND 271/2020
no especifica ni color, ni tipus
de galga, però és recomanable
fer ús de bosses resistents

( En l’àmbit domiciliari,
aquesta doble bossa s’ha
de dipositar en una
tercera bossa amb la
resta de residus de la
brossa i escombraries
domèstiques)

Contenidor de gran volum
de residus urbans (p. e. de
1.000 litres, 240 litres, etc.),
o sistemes alternatius (caixes
de cartró)
Opcions habilitades per a la retirada com a “RESIDU FRACCIÓ REBUIG, o ASSIMILABLE A DOMÈSTIC”: es pot
encarregar de la gestió la mateixa empresa de residus habitual de l’establiment, l’ajuntament, empreses
municipals, empreses autoritzades de gestió de residus urbans o gestors de residus sanitaris. Tractament final
en incineradores RSU (preferentment) o abocadors

Gestió de residus de COVID-19 segons el Decret llei 7/2020 i l’Ordre SND 271/2020
CAS - A

Hospitals, laboratoris, centres de salut‐CAP, ambulàncies i pavellons municipals habilitats
com a plantes d'hospitalització amb UCI

Sèrum

Doble bossa,
galga 220, màx. 240 l.
Nota: no hi ha requisit
del color de la bossa

En el moment que la doble bossa estigui plena,
llavors abans de la seva retirada el personal de
neteja o sanitari ha de tancar la doble bossa
amb una brida o sistema que asseguri que no
es pot obrir

Caixes de cartó, contenidors de gran volum i compactadores,
identificats com a residus biològics GIII.
NOTA: En tots els casos, són mesures temporals i
excepcionals. Per tant, cada centre ha d’adoptar i incorporar
les corresponents pautes PRL a les instruccions d’ús i operació
de gestió intracentre i gestió extracentre segons la solució
adoptada en cada cas

El personal encarregat de la retirada intracentre de residus trasllada els contenidors o caixes al
magatzem final per a la retirada pel gestor de residus autoritzat

Opcions habilitades per a la retirada com a “RESIDU SANITARI”: els retira el gestor autoritzat en residus sanitaris GIII. Nota: en cas de saturació del servei, es poden habilitar empreses de gestió de
residus urbans, degudament autoritzades temporalment a través de l’ARC, per a la retirada només de les dobles bosses amb els residus COVID‐19, amb destí a incineradores RSU autoritzades (com a
via alternativa en cas de saturació de plantes de residus sanitaris GIII), i en tots els casos amb acord previ amb el gestor autoritzat de GIII que estigui assignat a cada centre com a responsable
encarregat de la gestió de residus

Gestió de residus de COVID-19 segons el Decret llei 7/2020 i l’Ordre SND 271/2020
CAS - B

Residències, hotels hospitalitzats i pavellons municipals hospitalitzats (sense UCI), etc.

Residus
COVID‐19

Material tallant
i punxant

Sèrum

Doble bossa simple de plàstic de tipus
domèstic (tancada amb cinta aïllant o brida).
NOTA: l’Ordre SND 271/2020 no especifica ni
color, ni tipus de galga, però es recomanable
fer ús de bosses resistents
(En l’àmbit domiciliari, aquesta doble bossa
s’ha de dipositar en una tercera bossa amb la
resta de residus de la brossa i escombraries
domèstiques)

Contenidor de gran volum de residus urbans
(p. e. de 1.000 litres, 240 litres, etc.) o
sistemes alternatius (caixes de cartró)

Opcions habilitades per a la retirada com a “RESIDU FRACCIÓ REBUIG, o
ASSIMILABLE A DOMÈSTIC”: es pot encarregar de la gestió la mateixa empresa
de residus habitual de l’establiment, l’ajuntament, empreses municipals,
empreses autoritzades de gestió de residus urbans o gestors de residus
sanitaris. Tractament final en incineradores RSU (preferentment) o abocadors

El personal encarregat de la retirada
de residus trasllada els contenidors a
un punt específic per a la retirada per
un gestor autoritzat

Opcions habilitades per a la retirada com a “RESIDU SANITARI”:
aquests residus només els pot retirar el gestor autoritzat en residus
sanitaris del GIII

