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APRESENTAÇÃO 

Olá cara vizinhança, Eu sou a Arícia e gosto 

bastante de compartilhar conhecimentos, então 

eu li um documento da ABES (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) 

onde nos informa como devemos fazer a gestão 

dos nossos resíduos, popularmente chamado de 

lixo, nesse momento difícil no qual passamos. 

Sim, vizinho (a) estou falando da Pandemia de 

Coronavírus- COVID 19. 

Mas como eu já havia conversado com meu 

amigo Joaquim sobre essa situação, decidi 

colocar nossas conversas nessa cartilha para 

informar a vocês como fazer o correto.  



Oi Joaquim, você sabia que existe uma 

maneira de fazer o manejo do nosso lixo 

nesse momento de pandemia por 

Coronavírus? 

Fazer o manejo? Como 

assim? 

Sim. Vou te explicar tudo. 

O novo Coronavírus (COVID-19) pertence 

a classe de risco 3. Isso quer dizer que 

ele é transmissível por meio da 

respiração, causa doenças em humanos 

ou animais e pode ser passado de 

pessoa para pessoa.  



Plástico 

5 dias 

Papel 

4-5 dias 

Vidro 

4 dias 

Alumínio 

2-8 horas 

Aço 

48 horas 

Madeira 

4 dias 

Então o manejo correto do nosso lixo é 

fundamental para que não haja contaminação 

por meio dele, pois o vírus pode permanecer em 

materiais que jogamos no lixo por um certo 

tempo. Olha só quanto pode ser esse tempo: 



Entendi, mas Arícia, no 

trabalho como posso me 

cuidar? 

É muito simples,  

Você deve higienizar as mãos com água, 
sabão e álcool gel 70°  

manusear elementos cortantes com 
todo o cuidado  

limpar, desinfetar e higienizar os 
espaços e equipamentos de trabalho 

utilizar equipamentos de proteção 
individual (luvas, máscaras e botas);  



E ainda tem mais!!!! 

Evite contato com elementos pontiagudos 

vacine-se 

não compartilhe objetos de uso pessoal 

Se você trabalha em contato com lixo evite os 
vapores emitidos na compactação dos deles 

comunique qualquer sintoma do Coronavírus.   

Se você ou alguém que você 

conheça seja suspeito ou 

confirmado de infeção por COVID-19, 

O lixo produzido por você ou por 

essa pessoa e por quem lhe prestar 

assistência devem ser:  
 



separados, colocados em sacos de lixo 
resistentes e descartáveis; 

fechados com lacre ou nó quando o saco 
tiver até 2/3 ( dois terços) de sua 
capacidade;  

Introduzido em outro saco limpo, 
resistente e descartável, para que o lixo 
fique em sacos duplos 

fechado e identificado, de modo a não 
causar problemas para o trabalhador da 
coleta e nem para o meio ambiente 

Encaminhado normalmente para a 
coleta de resíduos urbanos. 

Ainda tenho mais algumas dicas 

para dar para você. 



Se o infectado estiver em um 
condomínio é preciso informar ao 
síndico ou a pessoa que cuida da 
segurança e higiene do coletor de lixo. 

O profissional de saúde, que acompanha o 
tratamento do infectado em seu domicílio, 
pode providenciar que o lixo gerado pelo 
paciente e por ele recebam coleta e 
tratamento adequados. 

Com isso, o envio de kit com sacos 
plásticos vermelhos e lacres devem 
ser de responsabilidade do condomínio, 
bem como a coleta do lixo.   

Muito obrigado por compartilhar 

essas informações, irei colocar em 

prática. 



Dica 

Agora que você leu todas as informações 
que repassei para o Joaquim, coloque em 
prática. Toda forma de prevenção nesse 
momento é crucial, aproveite e 
compartilhe com outras pessoas.  

CUIDE-SE!! 
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