Forma correta de descartar máscaras
etc. para evitar a contaminação pelo
coronavírus (COVID-19) e outras doenças
Caso alguém em sua casa esteja contaminado ou haja suspeitas de contaminação
pelo coronavírus (COVID-19), siga a forma de descarte abaixo demonstrada para
descartar máscaras, lenços e outros itens que possam conter saliva, coriza ou
outros fluidos corporais.
Não se esqueça de não encostar diretamente no lixo, amarrar bem o saco de lixo
para vedá-lo, e lavar bem as mãos após descartar o lixo.
Forma de descarte
① Cubra o lixeiro com o saco
de lixo. Antes que ele fique
cheio, amarre-o bem, conforme o passo ②.

② Amarre bem o saco, tomando cuidado para não encostar
nas máscaras ou outros objetos
contaminados.

③ Após descartar o lixo, lave
bem as mãos com sabonete e
água corrente.

※ Exepcionalmente, se o lixo encostou na parte exterior do saco, coloque
o saco inteiro dentro de outro saco.

・Ao seguir a forma de descarte acima, você protege não apenas sua família, mas
também todos os envolvidos na coleta e processamento do lixo de sua cidade da
contaminação de doenças como o coronavírus, resfriados e similares.
・Siga as regras de descarte do lixo de sua cidade e evite o descarte ilegal e irregular
de lixo a todo o custo, especialmente nas ruas. Ao descartar as máscaras e outros
itens usados, siga a forma de descarte acima, lembrando-se de não encostar
diretamente no lixo, amarrar bem o saco de lixo para vedá-lo, e lavar bem as mãos
após descartar o lixo.
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Na hora de descartar o lixo da residência de pessoas contaminadas ou com suspeitas de contaminação pelo coronavírus, é importante lembrar-se de não encostar diretamente no lixo, amarrar bem
o saco de lixo para vedá-lo, e lavar bem as mãos após descartar o lixo (ver “Forma correta de descartar máscaras etc.”).
Ademais, para evitar o contágio durante o processo de reciclagem, pedimos que a separação dos
artigos recicláveis para descarte seja feita conforme abaixo:

LIXO
QUEIMÁVEL
(COMUM)

※ Na hora de descartar,
coloque estes tipos dentro
do “Saco da Dieta do Lixo”.

Antes de
descartar,
entre em
contato
com a
Divisão de
Ecologia
(0761-248069) para
instruções.

São consideradas “pessoas com suspeita de contaminação pelo coronavírus”:
・Pessoas com sintomas de resfriado ou febre de 37,5º ou superior, por 4 ou mais dias consecutivos (inclui casos
em que o uso constante de remédios para diminuir a febre é necessário);
・Pessoas com forte cansaço (fatiga) ou dificuldades para respirar (dispneia).
※ Para idosos, pessoas com doenças pré-existentes (diabetes, insuficiência cardíaca, doenças respiratórias (enfisema ou bronquite crônica, entre outras) etc.), pacientes fazendo diálise, tomando medicamentos imunossupressores
ou contra o câncer, considera-se:
・Pessoas com sintomas de resfriado ou febre de 37,5º ou superior, por 2 ou mais dias consecutivos;
・Pessoas com forte cansaço (fatiga) ou dificuldades para respirar (dispneia).
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