Gestió de residus biològics
Són residus bioperillosos

És bioperillós?
(vegeu columna dreta)

sí

És punxant /
tallant?

no
És punxant /
tallant?

no

sí

no

Contenidor grup III
(30 i 60 litres)

sí

sí
Consulteu a l’OSSMA
com gestionar el residu
líquid inactivat si conté
restes de productes
químics tòxics i/o
perillosos

no
Conté productes
químics tòxics
i/o perillosos?

Es pot
inactivar?

Chemobox punxants
(5 i 10 litres)

Líquid
↓
lleixiu

Sòlid
↓
autoclau

RESIDUS BIOPERILLOSOS

no

sí
líquid

Bidons de químics
líquids (10, 5 i 0,5
litres)

sòlid
Bidó ballesta de
sòlids contaminats
(60, 120 i 200 litres)

Abocar per
l’aigüera amb
excés d’aigua

Residu de la fracció
resta en bossa de
gruix especial
RESIDUS NO
CONTAMINATS

RESIDUS QUÍMICS

Recordeu:
- els contenidors de bioperillosos no es poden fer servir com a papereres
- el material que es pot autoclavar no és un residu bioperillós
- tots els agents biològics modificats genèticament es consideren residus bioperillosos
- el material punxant o tallant sempre es diposita al chemobox de bioperillosos
- quan el residu biològic no és perillós, comproveu si conté productes químics abans de llençar-lo per l’aigüera o al rebuig

Els que contenen agents
biològics de grup 2 o superior.
Tots els agents biològics modificats
genèticament (també grup 1).
Material punxant o tallant
(encara que no estigui
contaminat).
Filtres de cabines de bioseguretat (excepte si només es treballa
amb grup 1).
Excretes i restes d’animals
d’experimentació inoculats amb
agents biològics de grup 2 o
superior.
Sang i fluids corporals d’humans
no garantits.
Restes humanes amb entitat no
fixades.
No són residus bioperillosos
Els assimilables al grup II de
residus sanitaris, com ara cultius
i mostres de teixits biològicament innocus, i material d'un sol
ús brut que hagi estat en
contacte (Decret 27/1999).
Els que contenen agents
biològics de grup 1 no
modificats genèticament.
Excretes i llits d’animals no
inoculats.
Òrgans, teixits i restes animals o
humanes fixats.

