BAN MUNICIPAL
Natàlia Troya Isern, batlessa de l’Ajuntament de Son Servera, en virtut de les atribucions
conferides a l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local i d’acord amb l’article 104 de la
Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,

FAIG SABER
Que d’acord amb el previst a 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 pel COVID-19,
del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, publicada en el BOE núm. 79 de 22 de març
de 2020, s’estableixen les següents instruccions per al maneig domiciliaris dels residus:
1. INSTRUCCIONS DESTINADES A L’ÚS DOMICILIARI DELS RESIDUS EN
LLARS INFECTADES AMB POSITIUS O EN QUARENTENA PEL COVID-19


Els residus s'hauran de dipositar exclusivament a la fracció REBUIG, quedant prohibida
la seva separació selectiva (envasos lleugers, paper i cartó, envasos de vidre i matèria
orgànica).



Es podran establir recollides diferenciades per a la recollida de residus. Les bosses
s’hauran d’identificar externament amb una cinta o similar.



Els residus s'hauran de sotmetre a un procés d'incineració.

S'estableix que per a la correcta gestió dels residus s'han d'utilitzar 3 bosses:
 Bossa 1: Dins l'habitació de la persona infectada.
La persona infectada ha de llençar els guants, mocadors i mascaretes dins un poal
(millor si té tapa i pedal) amb una bossa de plàstic.
 Bossa 2: Dins l'habitació devora la porta.
S'hi ha de dipositar la Bossa 1 ben tancada, juntament amb els guants i la mascareta de
la persona cuidadora de la persona infectada.
 Bossa 3: Residus domèstics de la fracció rebuig.
Cal ficar la Bossa 2 ben tancada a la Bossa 3 amb la resta de residus de rebuig de casa.
Immediatament després de manipular les bosses amb els residus es recomana rentar-se
les mans durant 40-60 segons amb aigua i sabó.
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2. INSTRUCCIONS PER AL MANEIG DOMICILIARI DELS RESIDUS EN LLARS
NO INFECTADES:
Les llars sense infectats poden dipositar els residus de manera habitual. No obstant això, és
important fomentar la separació de residus de manera selectiva a l’objecte de reduir la fracció
rebuig generada.
Així mateix, cal recordar que les persones que utilitzin guants i mascaretes les han de dipositar a
la fracció rebuig, i en cap cas a la fracció envasos lleugers.
La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.
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Son Servera, document signat electrònicament.

