
Recomendações para a 
Gestão de Resíduos 

Sólidos em Situação de 
Pandemia por Coronavírus

(COVID-19)

O QUE FAZER EM 
CASO DE SUPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO POR 
CORONAVÍRUS?

A orientação do Ministério 
da Saúde é: em caso de 

suspeita, fique em casa por 
14 dias e só procure um 
hospital se o problema se 

agravar.

Proteja-se, 
proteja 

também seu 
lixo, para a 

saúde 
coletiva.

Sobre este informativo:
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O QUE É O 
CORONAVÍRUS?

O Coronavírus é um agente 
biológico que possui 

capacidade de transmissão 
por via respiratória e que 

causam patologias, para as 
quais existem usualmente 

medidas de tratamento ou 
de prevenção.

Representam risco se 
disseminados na comunidade e 
no meio ambiente, podendo se 

propagar de pessoa para 
pessoa.

O vírus tem um tempo de 
permanência nos objetos, como:

Objetos Tempo

Plásticos 5 dias

Papel 4-5 dias

Vidro 4 dias

Madeira 4 dias

Alumínio 2-8 horas

CUIDANDO DO SEU LIXO:

Devido à disseminação do
coronavírus, TODOS os cidadãos
e os trabalhadores do setor de
resíduos estão expostos a riscos
de contaminação biológica, por
este motivo devem seguir rigorosos

protocolos de higiene.

RESPONSABILIDADES DOS 
CIDADÃOS:

Caso suspeito ou confirmado de
infeção por Coronavírus, os
resíduos produzidos nessa
residência, devem ser:

separados, em sacos de lixo
resistentes e descartáveis;

fechados com lacre ou nó
quando o saco tiver até dois
terços de sua capacidade;

introduzido o saco em outro
saco limpo, acondicionando-os
em sacos duplos;

fechado e identificado, para
não causar problemas para o
trabalhador da coleta e nem ao
meio ambiente;

encaminhado normalmente para

a coleta de resíduos urbanos.

esses trabalhadores ao 
risco.

Recomenda-se que os 
resíduos da coleta 

seletiva fiquem em um 

local separado
e armazenado durante 
um período de tempo.

Recomenda-se aos domicílios com
caso suspeito e confirmado de
Coronavírus não entregar resíduos
recicláveis aos catadores, a fim de
não expor

IMPORTANTE:

CUIDE BEM DO SEU LIXO


