
ul. Kupiecka 32B
                      65-058 Zielona Góra

Instrukcja postępowania z odpadami
w Centrum Estetyki Ciała „EFEKT”

Jako  nieuchronny  efekt  uboczny  działalności  Gabinetu  kosmetycznego  powstają 

odpady, którymi są głównie:

- ręczniki papierowe;
- gaziki z waty;
- tampony;
- płatki bawełniane;
- opakowania  szklane  i  plastikowe  ciśnieniowe  po  środkach  chemicznych, 

kosmetykach;
- opakowania papierowe i kartonowe;
- igły i strzykawki;
- włosy;
- rękawiczki

I. Zasady ogólne

1. Tampony, płatki, gaziki z waty, rękawiczki i ręczniki papierowe używa się jednorazowo.
2. Odpady przechowuje się  w zamykanych pojemnikach plastikowych zaopatrzonych  w 

worki foliowe.
3. Pojemniki  na  odpady  umieszcza  się  w każdym  pomieszczeniu  zakładu,  gdzie  są 

świadczone usługi.
4. Zużyte materiały, które mogły ulec zanieczyszczeniu krwią lub wydzielinami, gromadzi 

się  w oznakowanych,  przeznaczonych  do tego celu  zamykanych  pojemnikach  lub  w 
oznakowanych workach foliowych.

5. Przedmioty o ostrych końcach i  krawędziach zbierane są do pojemników sztywnych, 
odpornych na przebicie.

6. Narzędzia  wielokrotnego  użytku  każdorazowo  po  zabiegu  są  przechowywane  w 
oznaczonych pojemnikach i poddawane dezynfekcji, myciu i sterylizacji.

7. Brudną bieliznę (ręczniki) przechowuje się w oznaczonych pojemnikach.
8. Bielizna jest prana poza gabinetem.
9. Resztki żywności usuwane są z zakładu na bieżąco.
10. Odpady  do momentu  odbioru  przechowywane są,  w przystosowanym  do tego celu 

wydzielonym miejscu, odizolowanym od części, gdzie świadczone są usługi.
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II. Postępowanie z odpadami medycznymi (igły, strzykawki)

1. Odpady  medyczne  w  miejscu  ich  powstawania  wyrzucamy  do 
wiadra/pojemnika wyłożonego workiem foliowym.

2. Odpady medyczne usuwamy z gabinetu po każdym dniu pracy.
3. Pojemniki po usunięciu worka myjemy i dezynfekujemy.

4. Odpady medyczne gromadzimy w wydzielonym pomieszczeniu w oznaczonych 
pojemnikach  do  momentu  wywozu  odpadów  medycznych  i  utylizacji  przez 
odpowiednią firmę.

III. Postępowanie z odpadami gospodarczo – bytowymi 
     (opakowania sterylizacyjne, odpady po sprzątaniu)

1.Opakowania z tworzyw sztucznych należy gromadzić w sposób zapewniający 
minimalizację ich objętości.

2.Odpady gospodarczo - bytowe należy poddać segregacji i usuwać z gabinetu 
umieszczając je w odpowiednich kontenerach na odpady komunalne zbierane 
selektywnie.

Niedopuszczalnym jest pozbywanie się odpadów podlegających obowiązkowemu 
gromadzeniu i utylizacji do pojemników na śmieci komunalne.

Z opakowaniami po środkach chemicznych i po kosmetykach należy postępować zgodnie 
z zaleceniami producenta.

Podczas segregacji i pakowania odpadów medycznych należy bezwzględnie stosować 
rękawiczki lateksowe

Zatwierdził do stosowania:

.................................................
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