Como retirar seringas descartadas com segurança
O problema:
• Usuários de drogas injetáveis descartem ilegalmente seringas em propriedades públicas. Seringas também podem entupir bueiros e
tubulações em estações de tratamento de esgoto.
• As seringas usadas podem conter sangue que pode ser infeccioso.
• Trabalhadores de limpeza podem ser expostos ao HIV, Hepatite-C ou Hepatite-B, se picotado por uma seringa usada. Os trabalhadores
de limpeza devem evitar todo o contato da pele com seringas.

Como limpar seringas:

• Traga luvas, alicates e um recipiente de materiais pontiagudos para o local de lixo.
• Coloque luvas resistentes a perfurações.
• Não toque na seringa com suas mãos.
• Use um alicate para pegar a seringa.
• Coloque a seringa imediatamente em um recipiente para Descarte de Materiais Pontiagudos. Coloquando o lado da agulha primeiro no
recipiente
.
• Não caminhe pelo parque com a seringa, traga o recipiente com você. Não entregue a seringa a outra pessoa.
• Não recapitule a agulha. Se a seringa já estiver tampada, mantenha a tampa, ainda use um alicate e descarte a seringa num Recipiente de
Descarte de Materiais Pontiagudos.
• Retire suas luvas e descarte no saco de lixo de plástico.
• Lave as mãos ou use gel de álcool para limpar as mãos o mais rápido possível.
• Mantenha o recipiente de descarte de materiais pontiagudos num local seguro. Isso deve ser descartado como resíduo de risco biológico.

Quem pode fazer essa limpeza:
• O trabalhador deve ser treinado inicialmente e anualmente em Patógenos Transmicivas pelo Sangue.
• O trabalhador deve receber a vacina contra a hepatite B antes de ser encaminhados para a limpeza da seringas.
• O trabalhador deve receber luvas, alicates, recipientes para descarte de materiais pontiagudos, desinfetante para as mãos com gel de
álcool e acesso a uma bacia.
• O trabalhador deve saber onde procurar um acompanhamento médico imediato se receber uma picada de agulha.
• Se um trabalhador receber um corte ou uma picada de agulha de uma seringa usada, procure atendimento médico em seu hospital local o
mais rápido possível. A clínica irá avaliar o risco de transmissão do HIV e hepatite, e pode recomendar medicação. O medicamento é mais
eficaz nas primeiras 24 horas.

