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CONTENTORES DO LIXO DEVEM ESTAR FECHADOS 

 

Por questões de saúde pública, a Câmara Municipal de Anadia informa que as tampas dos contentores do 

lixo devem estar sempre fechadas. Este alerta contradiz informação errada que tem vindo a ser divulgada 

em redes sociais.  

Segundo recomendações da Agência Portuguesa do Ambiente e da Direção-Geral da Saúde, em situação 

de pandemia, os resíduos também são uma forma de contaminação. Deste modo, os contentores do lixo 

constituem um meio de propagação da doença Covid-19, principalmente se as tampas estiverem abertas. 

O Município de Anadia apela para que haja um maior cuidado no manuseamento dos contentores. Ao 

despejar o lixo, deve evitar-se o contacto direto com o contentor e colocar-se os resíduos sempre em 

sacos fechados. Finda a ação, é importante que o contentor não fique aberto e que as mãos sejam lavadas 

com água e sabão ou desinfetadas com solução à base de álcool.  

Em contexto de pandemia por Covid-19, é também aconselhável a redução de desperdício. O lixo 

proveniente de residências onde existam casos ou suspeita de contaminação deve ser colocado em dois 

sacos, fechados e com enchimento até dois terços da sua capacidade. O Município de Anadia recorda que 

a linha verde 800 207 081, para recolha de “monstros” como eletrodomésticos e móveis, continua ativa 

durante o estado de emergência em vigor. 

Porque todos os cidadãos podem ser agentes de saúde pública e de defesa do ambiente, a autarquia apela 

ao cumprimento destas recomendações, que protegem os munícipes e facilitam o trabalho dos 

profissionais responsáveis pela higiene urbana e gestão de resíduos. 
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