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6 COMO DESCARTAR O LIXO 

Seus resíduos, especialmente lenços de papel e máscaras com coriza e 
saliva, podem espalhar a infecção do novo coronavírus. 
Tenha cuidado ao descartar seu lixo, não apenas em sua casa, mas 
também para proteger contra doenças infecciosas os trabalhadores 
municipais e as empresas de coleta de lixo que lidam com seu lixo. 
Além disso, siga as regras do governo local para descartar o seu lixo e 
nunca jogue-o por aí. 

＜Como descartar lenços de papel e máscaras de seu lar＞ 
 Não toque diretamente no lixo. 
 Amarre e feche bem o saco de lixo. 
 Lave as mãos depois de descartar o lixo. 
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【Material】 Como descartar o lixo como medida contra 
doenças infecciosas 

 

Como descartar as máscaras e outros itens em casa para 
prevenir o novo coronavírus e outras doenças infecciosas 

Se tiver pessoas em sua casa com suspeita ou confirmação do novo 
coronavírus ou outras doenças infecciosas, ao jogar as máscaras, 
lenços de papel e outros itens aderidos com a secreção nasal por 
exemplo, favor seguir as seguintes orientações:“não tocar 
diretamente no lixo”,“amarrar e fechar bem o saco de lixo”e 
“lavar as mãos depois de jogar o lixo”. 

Como descartar o lixo 
① Cubra a lata de lixo com um 
saco de lixo. Não encha o saco 
até completar toda a sua 
capacidade, amarre-o e feche 
firmemente conforme mostrado 
em ②. 

② Amarre firmemente o saco 
para que não entre em contato 
direto com máscaras e outros 
lixos. 

③ Após jogar o lixo, lave 
cuidadosamente as mãos com 
água corrente e sabão. 

* Se o lixo chegar a tocar na parte 
externa do saco, coloque este 
saco dentro de um outro saco. 

• Seguindo o guia "Como descartar o lixo", você poderá ajudar a prevenir a 
propagação de doenças infecciosas como novo coronavírus e influenza, não 
apenas para sua família, mas também para os funcionários municipais e 
empresas de tratamento de lixos que lidam com eles. 

• Ao descartar os lixos, siga as normas do governo local e jamais jogue lixos 
na rua. Ao descartar as máscaras usadas entre outros lixos, consulte o guia 
"Como descartar o lixo", e tenha cuidado para “não tocar diretamente no 
lixo”,“amarrar e fechar bem o saco de lixo”e “lavar as mãos depois de jogar 
o lixo”. 
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