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Instrución sobre xestión de residuos domésticos e COVID-19
17.03.2020
Manexo domiciliario dos residuos en fogares positivos ou en corentena por
COVID19
Segundo as recomendacións do Ministerio de Sanidade, os residuos do paciente,
incluído o material desbotable utilizado pola persoa enferma (luvas, panos,
máscaras), hanse de eliminar nunha bolsa de plástico ( BOLSA 1) nun cubo de lixo
disposto na habitación, preferiblemente con tapa e pedal de apertura, sen realizar
ningunha separación para a reciclaxe.
A bolsa de plástico (BOLSA 1) debe pecharse adecuadamente e introducila nunha
segunda bolsa de lixo (BOLSA 2), á beira da saída da habitación, onde ademais
depositaranse as luvas e máscara utilizados polo coidador e pecharase
adecuadamente antes de saír da habitación.
A BOLSA 2, cos residuos anteriores, depositarase co resto dos residuos domésticos
na bolsa de lixo (BOLSA 3) correspondente ao cubo de fracción resto. A BOLSA 3
tamén se pechará adecuadamente.
Inmediatamente despois realizásese unha completa hixiene de mans, con auga e
xabón, polo menos 40-60 segundos.
A BOLSA 3 depositarase exclusivamente no contedor de fracción resto1 (ou en
calquera outro sistema de recollida de fracción resto establecida na entidade local),
estando terminantemente prohibido depositala nos contedores de recollida
separada de calquera das fraccións separadas (orgánica, envases, papel, vidro ou
téxtil) ou o seu abandono na contorna.

Xestión da fracción resto.
Respecto da fracción resto recollida:
o Non se procederá en ningún caso á apertura manual das bolsas de
fracción resto en instalacións de recollida nin de tratamento.
o Destinaranse a incineración (preferiblemente) ou a vertedoiro.
1

En poboacións con separación húmido-seco, a bolsa 2 deberase depositar na fracción que indique a entidade local.
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o No caso de que se leven a cabo tratamentos previos á súa incineración
ou depósito en vertedoiro, estes realizaranse de forma automática,
admitíndose selección manual só para a separación de voluminosos,
metálicos ou outros residuos que non vaian en bolsas e sexa
imprescindible separar, sempre que se adopten todas as medidas de
seguridade necesarias.
Para estes efectos, e no caso de que sexa necesario, requirirase ás
instalacións industriais de fabricación de cemento autorizadas para
coincinerar residuos a incineración da fracción resto.

A recuperación de materiais só se realizará de forma automática; para extremar a
seguridade, as autoridades competentes poderán acordar que os materiais queden
almacenados durante polo menos 72 h.
Tanto para a recollida de residuos como en todas as plantas que reciban esas
bolsas desenvolveranse protocolos específicos para a protección dos traballadores e
a desinfección de equipos e vehículos, ou se revisarán os existentes co mesmo
obxectivo, e dotarase dos equipos de protección individual ( EPI) necesarios para os
traballadores. Para estes efectos as autoridades competentes deberán garantir a
subministración de EPIs (especialmente roupa, luvas e máscaras) para estes fins.
Poderanse establecer recollidas diferenciada das bolsas (2) procedentes
centros/lugares onde se dea un elevado nivel de afectados por COVID19
(residencias, hoteis hospitalizados, etc.) mentres dure a crise, dado o elevado nivel
de xeración de residuos asociados. Estas bolsas identificaranse externamente e de
maneira fácil (por exemplo mediante cinta illante ou similar) e depositaranse
conforme ao que establezan as autoridades responsables da recollida de residuos.
Estas bolsas xestionaranse da mesma forma que se mencionou anteriormente.

Manexo domiciliario dos residuos en fogares sen positivos ou cuarentena
No caso dos fogares sen positivos nin en corentena, a separación dos residuos
realizarase como vén facéndose habitualmente.
Co fin de reducir ao máximo a fracción resto (ou fracción seca onde sexa aplicable)
que chega ás plantas de tratamento, convén lembrar aos cidadáns a importancia de
optimizar a recollida separada das distintas fraccións (papel/cartón, vidro, envases,
orgánica no seu caso), e depositar nos seus contedores unicamente os residuos
correspondentes a tales fraccións.
Por último, lémbrase aos cidadáns que as luvas de latex ou nitrilo empregados para
facer a compra ou outros usos non son envases e por tanto non deben depositarse
no contedor de envases lixeiros (amarelo).
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Xestión dos residuos procedentes de hospitais, ambulancias, centros de
saúde, laboratorios, etc. en contacto con COVID 19.
En relación coa xestión dos residuos en contacto con COVID19 procedentes de
hospitais, centros de saúde, etc., como luvas, máscaras, batas, etc., consideraranse
como residuos infecciosos e xestionaranse como tales, segundo o disposto para os
mesmos na regulación autonómica sobre residuos sanitarios, como vén facéndose
habitualmente para este tipo de residuos.
Deberase maximizar o enchido dos contedores dispoñibles nestes centros para cada
un dos tipos de residuos xerados, evitando entregalos aos xestores autorizados sen
optimizar a súa capacidade, de forma que se logre así unha xestión o máis eficiente
posible.
Así mesmo, as autoridades competentes poderán requirir o traballo coordinado das
empresas de xestión destes residuos para cubrir as necesidades destes centros, así
como a posta ao dispor de naves ou terreos de terceiros para o almacenamento de
contedores cando os xestores atopen dificultades de xestión debido á acumulación
dos mesmos.
No caso de que fose necesario, requirirase ás instalacións industriais de fabricación
de cemento autorizadas para coincinerar residuos, a incineración destes residuos.
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