
Gogora ezazu 
eskularruak eta 

erabilitako maskarak 
zakarrontzietan uztea

Guztion esku dago birusa 
ez zabaltzea eta gure 
ingurunea zaintzea 



Nola kudeatu etxean COVID19ko itxialdiaren 
hondakinak, eskularruak eta maskarillak (*)

(*) Martxoaren 19ko SND/271/2020 Aginduak COVID-19k eragindako 
osasun-krisiaren hondakinak kudeatzeari buruzko jarraibideak ezartzen 
ditu. 2020ko martxoaren 22ko EAO, 79. zenbakia.

Hondakinen kudeaketa positiboak dituzten edo 
COVID-19aren ondorioz berrogeialdian dauden etxeetan

Osasun Ministerioaren gomendioen arabera, gaixoaren hondakinak, baita 
gaixoaren erabili eta botatzeko materiala ere (eskularruak, zapiak, maskarak), 
birziklatzeko inolako bereizketarik egin gabe, plastikozko poltsa batean (1. poltsa) 
sartu eta gelan dagoen zabor-ontzi batean (hobe estalkia eta oinpeko irekiera 
duen batean) bota behar dira.

Plastikozko poltsa (1. poltsa) behar bezala itxi ez ezik, bigarren zabor-poltsa 
batean (2. poltsa) ere sartu behar da. Hau gelaren irteeraren ondoan egin behar 
da. Horrez gain, zaintzaileak erabilitako eskularruak eta maskara 2. poltsan sartu 
behar dira, eta behar bezala itxi gelatik irten aurretik.

Hondakinak dituen 2. poltsa hau gainerako etxeko hondakinekin utziko da, hau 
da, gainerako frakzio-kuboari dagokion zabor-poltsa batean (3. poltsan). 3. poltsa 
ere behar bezala itxiko da.

Berehala, eskuak ondo garbituko dira, urarekin eta xaboiarekin, gutxienez 40-60 
segundoz.

3. poltsa gainerakoen edukiontzian bakarrik utziko da. Erabat debekatuta dago
bereizita dauden edukiontzietan (organikoa, ontziak, papera, beira edo 
ehunekoetan) uztea, ezta ingurunean ere.

Hondakinen kudeaketa positiboak ez dituzten edota 
berrogeialdian ez dauden etxeetan
Positiborik ez duten edota berrogeialdian ez dauden familien kasuan, hondakinen 
bereizketa ohi bezala egingo da.

Hondakinak tratatzeko instalazioetara iristen den hondakin frakzioa ahalik eta 
gehien murrizteko, bilketa bereizia (papera/kartoia, beira, ontziak, organikoa 
badago) hobetzeko ahalegin handiagoa egitea komeni da, hau da, frakzio horiei 
dagozkien hondakinak baino ez uztea edukiontzi horietan.

Erosketak egiteko edo beste erabilera batzuetarako erabiltzen diren latexezko edo 
nitrilozko maskarak eta eskularruak ez dira ontziak, eta, ondorioz, ez dira edukiontzi 
horian bota behar.

Eta gogoraezazu: ez bota inoiz eskularrurik edo maskararik lurrera, bota itzazu 
dendek prestatutako ontzietan edo zure etxebizitzaren gainerako zatiko poltsan.
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