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El document tècnic següent té un caràcter general, per tant en aquest s'estableixen les línies mestres que han de guiar
l'actuació dels centres de treball de la Generalitat dependents de l'àmbit d'actuació del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals  del  Personal  Propi  de  la  Generalitat,  personal  empleat  públic  i  persones designades  en  la  gestió  de  la
prevenció per a garantir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores en relació amb la seua potencial exposició al
SARS-CoV-2.

Els  protocols,  procediments,  instruccions  i  mesures  preventives  i  protectores  generats  com  a  conseqüència  de
l'avaluació de riscos en relació amb els riscos d'exposició a la COVID-19 seran addicionals i complementaris a la resta
de mesures preventives implantades ja en el centre de treball amb motiu del compliment de la normativa en matèria de
prevenció de riscos laborals. De totes aquestes mesures de prevenció i protecció han de ser informats els treballadors i
treballadores, a través del document informatiu SPRL_DIPRL_11, i permetre-hi, així mateix, la seua participació.

Les mesures preventives i protectores que finalment s'adopten en el centre de treball per a protegir el seu personal
treballador han de seguir les instruccions i recomanacions previstes per l'autoritat sanitària en tot moment.

La  bondat  de  l'enfocament  tècnic  adoptat  en  la  GESTIÓ  DE  RESIDUS  consisteix  precisament  en  la  possibilitat
d'adaptació a cada cas i situació concrets, cobrint d'aquesta manera múltiples escenaris que han de ser abordats un a
un per cada centre de treball.

Tal com s'indica en el document Guia de bones pràctiques en els centres de treball davant la COVID-19 i en l'Ordre
SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, es recomanen les mesures preventives següents:

- La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual, respectant els protocols de separació
de residus.

-  Els  mocadors  d'un  sol  ús que el  personal  utilitze  per  a eixugar-se  les  mans o  per  al  compliment  de  l’"etiqueta
respiratòria" han de ser rebutjats en papereres o contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal.

-  Qualsevol  material  d'higiene personal  (màscares,  guants  de  làtex,  etc.)  ha  de  depositar-se  en  la  fracció  "resta"
(agrupació  de residus d'origen domèstic  que s'obté  una vegada efectuades les recollides separades).  A més,  tots
aquells residus generats durant les tasques de neteja i desinfecció de superfícies com a resultat de l’aplicació d’altres
mesures higièniques en qualsevol lloc i activitat s’han de gestionar de la mateixa manera que els residus generats en
l’àmbit domiciliari.

- Com a mesura de prevenció i amb la finalitat d'evitar possibles contagis posteriors, la bossa de fem destinada perquè

el personal funcionari públic rebutge els EPI ha de tindre un tancament hermètic o bé s'ha de tancar amb un nus i

segellar amb cinta aïllant, i s'ha de depositar en el contenidor de fem destinat a fracció de resta (contenidor gris) per a la
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seua adequada gestió i el tractament posterior. Està prohibit fer-ho en els contenidors de recollida selectiva, orgànica,

envasos, paper, vidre o tèxtil, així com abandonar aquestes restes en l'entorn.

- En cas que un treballador presente símptomes mentre estiga en el seu lloc de treball, cal aïllar el contenidor on haja

depositat mocadors o altres productes usats. Aqueixa bossa de fem ha de ser extreta i col·locada en una segona bossa

de fem, amb tancament, per a ser depositada en la fracció resta.

La zona tancada i ventilada on es trasllade el personal afectat ha de disposar de papereres o contenidors protegits amb

tapa i, si pot ser, accionats per pedal. Tots els residus generats (bossa 1) han de tancar-se adequadament i introduir-se

en una segona bossa de fem (bossa 2), al costat de l'eixida de la sala, on, a més, es depositaran els guants i  la

màscara utilitzats per altres persones acompanyants i es tancarà adequadament abans d'eixir-ne. La bossa 2, amb els

residus anteriors, s’ha de depositar amb la resta dels residus domèstics en la bossa de fem (bossa 3) corresponent al

cubell de fracció resta.

El contenidor o paperera ha de ser sotmés a un procediment de neteja i desinfecció, tant per dins com per fora, cada

vegada que s'elimine la bossa amb els residus.

En centres de treball de la Generalitat aliens a la Xarxa Valenciana de Sanitat on es denote un nombre elevat de casos

per la COVID_19, les autoritats competents implementaran el procediment de gestió dels residus de fracció de resta. Es

realitzarà la recollida com a residus sanitaris tipus III a partir del primer cas positiu de COVID-19 en aquests centres.

L'adreça del  centre  comunicarà  aquesta  circumstància  a  l'ajuntament  o  mancomunitat,  el  qual  avisarà  la  Direcció

General de Qualitat i Educació Ambiental, a través de l'adreça de correu electrònic servicio_residuos@gva.es per a

activar els protocols i procediments necessaris a les entitats competents. Tot això, sense menyscapte de l'activació

d'ofici per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Aquestes comunicacions i actuacions es realitzaran seguint el protocol següent: PROTOCOL DE COMUNICACIONS I
ACTUACIONS PER  A LES  ENTITATS  LOCALS  COMPETENTS  DELS  SERVEIS  DE  RECOLLIDA DE  RESIDUS
DOMÈSTICS  (FRACCIÓ  RESTA-TOT  UN  EN  MASSA),  I  TAMBÉ  TRACTAMENT  I  ELIMINACIÓ  DE  RESIDUS
DOMÈSTICS EN RESIDÈNCIES PER A PERSONES MAJORS, HOTELS MEDICALITZATS O CENTRES SIMILARS
QUE NO PERTANYEN A LA XARXA VALENCIANA SANITÀRIA ORDINÀRIA,  DURANT LA PRESENT PANDÈMIA
COVID-19.

En cas de dubtes locals sobre la recollida de residus en aquests casos,  han de remetre,  prioritàriament,  consulta
electrònica a l’adreça: servicio_residuos@gva.es.
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http://www.agroambient.gva.es/documents/162218839/169760799/Protocol+en+recollida,%20tractament+i+eliminaci%C3%B3%20de+residus/722e68d6-df38-45bd-a31f-2873e6e95fc0
http://www.agroambient.gva.es/documents/162218839/169760799/Protocol+en+recollida,%20tractament+i+eliminaci%C3%B3%20de+residus/722e68d6-df38-45bd-a31f-2873e6e95fc0
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Nota d’interés:

Les recomanacions incloses en aquest document estan en contínua revisió i poden ser modificades d’acord amb les indicacions de l’autoritat sanitària.

Elaborat per:
Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat

DATA MODIFICACIONS RESPECTE A L’EDICIÓ ANTERIOR
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