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прекурсори, сильнодіючі).
3.
ЗАГАЛЬНІ
ПРАВИЛА
ОРГАНІЗАЦІЇ
СОРТУВАННЯ,
ЗБИРАННЯ,
МАРКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВІДХОДІВ
3.1. Система поводження з відходами складається з таких етапів: 1) сортування
відходів та збирання відходів у межах закладу; 2) перевезення або перенесення відходів у
спеціальне приміщення; 3) знезараження відходів; 4) зберігання відходів на території
закладу до приїзду компанії, яка надає послуги з перевезення відходів у встановленому
законом порядку до компанії, яка здійснює утилізацію.
3.2. До відходів закладу, залежно від їх виду, класу, групи висуваються різні вимоги
до збирання, знезараження, оброблення та зберігання.
3.3. Забороняється змішувати відходи різних класів та груп на стадіях сортування,
збирання, зберігання.
3.4. Роздільне збирання відходів повинно проводитися з урахуванням видів (класів,
груп) відходів відповідно до класифікації особою, яка їх продукує (медсестра, лікар), біля
джерела їх безпосереднього утворення (в кабінеті, операційній, інших приміщеннях) з
метою ізоляції відходів і попередження їхнього повторного сортування, що пов’язане з
ризиком травмування та інфікування.
3.5. Збирання відходів проводиться в окремі ємності, що візуально розрізняються (за
кольором та/або маркуванням). У кожному приміщенні встановлені ємності
(контейнери/пакети) для відходів згідно з класифікацією.
3.6. У кожному місці збирання відходів повинні бути інструкції з їх роздільного
збирання та ідентифікації з інформацією щодо кольорового кодування, умовних позначень
і знаків для маркування різних видів відходів.
3.7. Відходи повинні збиратися щоденно із встановленою періодичністю, але не
рідше 2 разів на добу, та відправлятися в приміщення для знезараження чи зберігання
відходів.
3.8. Заповненні ємності (пакети/контейнери) повинні негайно замінюватися новими
ємностями такого ж типу.
3.9. У місцях первинного утворення відходів повинні завжди бути додаткові (запасні)
пакети або контейнери для збирання відходів.
3.10. Для організації поводження з відходами і щоденного контролю наказом
головного лікаря закладу призначається відповідальна особа.
4. ПРАВИЛА ЗБИРАННЯ ТА МАРКУВАННЯ ВІДХОДІВ У МЕДИЧНИХ
ПІДРОЗДІЛАХ
4.1. Безпечні відходи класу А.;
4.1.1 Відходи класу А утворюються в таких структурних підрозділах: –
адміністративно-господарські приміщення закладу; – лікувально-профілактичні
приміщення закладу;
4.1.2 Збирання відходів класу А здійснюється в одноразові пакети. Одноразові пакети
розміщуються всередині багаторазових ємностей. Заповнені одноразові пакети
доставляються і переносяться в контейнери, які призначені для збору твердих побутових
відходів.
4.1.3 Пакувальна тара (скляна, металева, картонно-паперова), якщо вона не
забруднена та/або не контактувала з інфікованим матеріалом, повинна збиратися окремо і
відправлятися на утилізацію.
4.2. Небезпечні відходи класу Б.
4.2.1 Місця утворення: – операційні; – процедурні, перев’язочні та інші
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маніпуляційно-діагностичні приміщення закладу;
4.2.2 Відходи, які створюють небезпеку травмування при поводженні (гострі
предмети), повинні збиратися окремо від інших відходів у герметичні контейнери, які
стійкі до проколювання, але не скляні.
4.2.3 Гострі предмети, які забруднені та/або контактували з інфекційними хворими,
кваліфікуються як інфіковані і потребують відповідного поводження.
4.2.4 Фармацевтичні відходи класу Б збираються у відповідні герметичні ємності
(одноразові пакети або контейнери).
4.2.5 Лікарські засоби для парентерального введення (розчин глюкози, вітамінні
препарати, кровозамінники тощо), що відносяться до безпечних, нетоксичних відходів і не
створюють небезпеки при поводженні, видаляються в порядку встановленому для
побутових відходів, дозволяється їх зливання в систему загальної каналізації.
4.2.6 Відходи класу Б повинні збиратися в одноразові герметичні подвійні пакети або
контейнери з жорсткого матеріалу з метою попередження можливості інфікування в межах
закладу.
4.2.7 Після заповнення пакету приблизно на ¾ від загального об’єму, з нього
видаляється повітря та здійснюється його герметизація. При проведенні зазначених
маніпуляцій обов’язкове дотримання правил техніки безпеки та застосування засобів
індивідуального захисту та спецодягу (марлевої пов’язки, гумових рукавичок, фартуха
тощо). Контейнери повинні закриватися кришкою.
4.2.8 Одноразові ємності (пакети, контейнери) з відходами класу Б маркуються із
зазначенням типу відходів згідно з класифікацією, нанесенням коду підрозділу ЛПЗ, назви
закладу, дати та прізвища особи, яка провела збирання відходів.
4.3. Небезпечні відходи класу В.
4.3.1 Місця утворення: – лікувально-діагностичні підрозділи; – адміністративногосподарчі приміщення.
4.3.2 Використані люмінесцентні лампи пакуються в тару, в якій вони були придбані,
та після їх накопичення передаються на утилізацію. Об’єкти, які вміщують важкі метали
— прилади і малогабаритне обладнання (ртутні, кадмієві, нікелеві та свинцеві батареї);
металева ртуть із розбитих ртуть-вміщуючих приладів у кількості 500 мг і більше
збирається в герметичні ємності із твердого матеріалу та зберігаються у допоміжних
приміщеннях.
4.3.3 Поводження з відходами класу В, які є небезпечними хімічно активними
речовинами і мають токсичні, корозійні, вогне- та вибухонебезпечні властивості,
здійснюється як з отруйними та сильнодіючими речовинами згідно з вимогами
законодавства в цій сфері.
4.4. Особливо небезпечні відходи класу Ж — цитотоксичні.
4.4.1 Місця утворення: – процедурні, маніпуляційно-діагностичні приміщення
закладу;
4.4.2 Відходи групи Ж збираються окремо та потребують спеціального обліку і
контролю.
4.5. Не допускається:
4.5.1 пересипати відходи класів Б–Ж з однієї ємності в іншу;
4.5.2 встановлювати одноразові та багаторазові ємності для збирання відходів
поблизу електронагрівальних приладів;
4.5.3 ущільнювати необроблені інфіковані відходи або відходи з високим вмістом
крові чи інших біологічних рідин, що призначені для видалення поза межами закладу, в
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зв’язку з небезпекою розливання;
4.5.4 здійснювати збирання відходів без спецодягу та засобів індивідуального
захисту.
5. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ БАГАТОРАЗОВОГО
ІНВЕНТАРЮ
5.1. Дезінфекція багаторазових ємностей для збирання відходів класу А проводиться
щоденно.
5.2. У випадку аварійних ситуацій або при виявленні відкритого надходження
відходів всередину міжкорпусних контейнерів дезінфекція проводиться негайно.
6. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ІНВЕНТАРЮ, ЄМНОСТЕЙ ТА ПРИМІЩЕНЬ ПРИ
ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗБИРАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ВІДХОДІВ
6.1. Система кольорового кодування та маркування відходів наведена у Додатку 1.
6.2. Одноразові пакети, що використовуються для збирання небезпечних та особливо
небезпечних відходів (класи Б, Д і Ж), повинні надійно герметизуватися і забезпечувати
можливість заповнення їх відходами до ¾ від загального об’єму ємності, але не більше 15
кг.
6.3. Одноразові контейнери для збирання небезпечних та особливо небезпечних
відходів (класи Б, Д і Ж) повинні бути обладнанні кришками для герметизації в про- цесі
збирання відходів та унеможливлювати розкриття ємностей при перевезенні відходів за
межами закладу.
6.4. Пакети або контейнери повинні бути стійкими до дії агресивних хімічних
сполук, гострих предметів, що містять відходи, а також до звичайних умов при поводженні
з відходами (вібрації, зміни температури, вологи чи тиску).
6.5. Конструкція багаторазових контейнерів для збирання відходів класу А і
установок для кріплення одноразових пакетів повинна передбачати кришку, а також колеса
і ручки для зручного перевезення.
6.6. Для дезінфекції повинні використовуватися дезінфекційні засоби за
затвердженим переліком засобів, що використовуються в закладі. Концентрація та час
експозиції використання засобів — згідно з відповідними регламентами.
7. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕДАЧІ НА УТИЛІЗАЦІЮ
7.1. Відходи повинні перевозитися в межах закладу таким чином, щоб виключити
можливий контакт з персоналом чи іншими особами.
7.2. Після збирання та видалення відходів з місць їх утворення, вони повинні
розміщуватися у приміщенні для тимчасового зберігання до приїзду компанії-перевізника.
7.3. Розміщення будь-яких матеріалів, що не відносяться до відходів, в одному
приміщенні з небезпечними чи особливо небезпечними відходами не допускається.
7.4. Інфіковані відходи повинні зберігатися таким чином, щоб не відбувалося
газоутворення в контейнерах з відходами.
Додаток 1 СИСТЕМА КОЛЬОРОВОГО КОДУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ ВІДХОДІВ
№ з/п
1

Вид відходів

Колір і маркування
ємності
Особливо небезпечні Червоний, напис для
відходи
маркування «Особливо
небезпечні відходи класу
В», знак «Біологічна
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Вид ємності
Міцний, герметичний
пластиковий одно- разовий
пакет або контейнер,
придатний
для обробки
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№ з/п

Вид відходів

2

Гострі предмети

3

Хімічні і
фармацевтичні
відходи
Безпечні відходи, що
за своїм складом не
вирізняються від
побутових відходів

4

Колір і маркування
ємності
небезпека»
Жовтий, напис для
маркування «Особливо
небезпечні відходи класу
В», «Гострі предмети»
Жовтий, напис для
маркування «Небезпечні
відходи класу Б»
Чорний
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автоклавом
Одноразові стійкі до
проколу контейнери (за
винятком скляних)
Герметичний пластиковий
одноразовий контейнер або
пакет
Пластиковий пакет
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