MEDIDAS PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA
DOS PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA
#HeróisDaLimpezaUrbana

Os serviços de limpeza urbana são aCvidades essenciais no dia a dia das cidades, principalmente durante o
combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19). E cada cidadão tem um papel fundamental para garanEr a
proteção da saúde dos trabalhadores da limpeza urbana que estão nas ruas recolhendo nossos resíduos neste
período críEco. Segundo dados da OMS, o vírus pode sobreviver por até 24 horas no papelão e 3 dias no plásEco,
mas com algumas simples aEtudes podemos evitar a contaminação desses proﬁssionais, protegendo sua saúde
contra o Coronavírus:
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COMUNS
• Descarte seus resíduos em um saco resistente, coloque-o dentro de um segundo saco e amare bem.
• Lave bem ou higienize as mãos antes e depois de manusear os sacos de lixo. E caso uElize contêineres ou lixeiras
públicas, tome todos os cuidados necessários para proteger a si e os proﬁssionais de limpeza urbana da
contaminação.
• Caso esteja aproveitando a quarentena para fazer uma faxina geral em armários, depósitos, garagens etc., evite
colocar grandes volumes para a coleta comum. Caso seja necessário descartar objetos, faça de forma fracionada
e sempre em sacos resistentes e bem fechados.
• Materiais cortantes e ponEagudos devem ser embalados com proteção adicional para não ferir os
trabalhadores.
• Coloque os sacos para coleta apenas nos dias e horários indicados pela Prefeitura.
COLETA SELETIVA (RECICLÁVEIS)
• A coleta seleEva de recicláveis conEnua sendo uma aEvidade muito importante, mesmo durante esse período.
• Lenços e toalhas de papel, máscaras, luvas ou qualquer outro material de proteção ou prevenção ao
Coronavírus devem ser descartados junto com o resíduo comum (NÃO SÃO RECICLÁVEIS).
• Esvazie, e se possível enxágue e seque os recipientes antes de colocá-los para a coleta seleEva.
• Tente reduzir ao máximo o “tamanho e o volume” dos materiais descartados (dobrar caixas de leites e garrafas
plásEcas, amassar laEnhas etc.), para que caibam dentro do saco de lixo.
• Restos de comida e líquidos não devem ser misturados aos recicláveis.
• Siga as orientações da autoridade local para a coleta seleEva.
PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIO (PEV) E ECOPONTO
Se for permiEdo levar resíduos para Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), Ecopontos ou congêneres, respeite as
recomendações e procedimentos de segurança esEpulados pela autoridade local. Isso inclui evitar contato direto
com os trabalhadores do local, mantendo uma distância de pelo menos 2 metros, acondicionar os resíduos
seguindo as determinações locais, e respeitar os Epos de materiais e volumes admiEdos em cada unidade.
DETERMINAÇÕES TEMPORÁRIAS
Para garanEr a conEnuidade dos serviços e manter os proﬁssionais da limpeza urbana em segurança, minimizando
sua exposição ao vírus, as autoridades locais podem determinar alterações temporárias em alguns serviços,
incluindo até mesmo a suspensão da coleta de grandes volumes e fechamento de Ecopontos e Centrais de
Triagem, dentre outras providências. Essas mudanças são temporárias e visam proteger a saúde e a vida de todos
os proﬁssionais da limpeza urbana. Por isso, antes de descartar qualquer material, informe-se junto ao órgão de
limpeza urbana de sua cidade.
Estas recomendações foram baseadas no informa2vo elaborado pela SWANA, representante da ISWA nos EUA e Canadá, cujo
original está disponível em h#ps://swana.org/resources/corona-virus-resources
ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. (maio/2020)

