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treatment and disposal of waste
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Anatomical waste, chemical
waste, soiled waste,

chemotherapy waste,
discarded linen and medicines

and laboratory waste
Contaminated
plastic waste

Hazardous and 
Other waste*

Glass waste and
metallic implants

Recyclable 
General waste

Metal
sharps

Biodegradable 
General waste

 Labelling as per the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016

INFECTIOUS WASTE  INFECTED PLASTICS GLASS SHARPS

RECYCLABLE WASTE

METAL SHARPS

BIODEGRADABLE 
WASTE

Place the waste in designated colour coded bins

KEEP HOSPITALS CLEAN AND SAFE BY IDENTIFYING
HAZARDS AND RISKS OF BIOMEDICAL WASTE

1

તમાર� હો��પટલને �વ�છ અને સલામત રાખવા માટ ે
બાયોમે�ડકલ કચરાથી સંબં�ધત  જોખમોને સમજો 

શાર��રક,રસાયણીક,ગંદા વ�ો,
દવાઓ અને

લેબોરેટર� કચરો

દૂ�ષત �લા��ટકનો કચરો કાચની વ��ુઓ અને 
ધા�ુ ��યારોપણ

ધા�ુનો તી�ણ કચરો

જોખમી અને બીજો કચરો

 
�ુનઃઉપયોગમાં લઇ શકાય

 તેવો કચરો
કુદરતી ર�તે સડ� �ય એવેા 

સામા�ય કચરો

ચપેી કચરો ચપેી �લા��ટક કાચના    તી�ણ
ધા�નુા તી�ણ

�નુઃઉપયોગમા ંલઇ શકાય
 તવેો કચરો

જૈવીક કચરેા

 
કચરો યો�ય કલરના ડ�ટબીનમા ં�કૂો
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धलाततुक� पैनी व�ुएं

Waste sharps such as needles and blades 
(in puncture proof container)

Disposable items such as tubing, plastic bottles, intravenous 
tubes and catheters, cannulas, syringes without needles

Human & animal anatomical waste, liquid waste and other biological 
infectious waste (Pre-treat petri dishes and blood bags)

Glassware such as broken and discarded vials, bottles, 
slides, glass petri dishes etc.

Used containers of disinfectants and pesticide, used 
CFL bulb/tube light, lithium ion /alkaline batteries etc.

Metal sharps

Contaminated plastic waste

Hazardous and Other waste

Glass waste and metallic implants

Anatomical waste, chemical waste, soiled waste, 
chemotherapy waste, discarded linen and 
medicines and laboratory waste (Yellow)

SEGREGATE WASTE IN CORRECT LINERS FOR
SUITABLE TREATMENT

 Labelling as per the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016

 (Red)

 (Black)

 (Blue)

GLASS SHARPS

INFECTIOUS WASTE

 INFECTED PLASTICS

सं��लाक कचरला 

कलाँच क� पैनी व�ुएं

सं��षत �ला��टक 

METAL SHARPS

*

2

*

કચરાન ેયો�ય ર�ત ેસારવાર કરવા માટ ેયો�ય લાઇનરમા ંતને ેદાખલ કર� ુ

શાર��રક , રાસાય�ણક, ગંદા કપડા�, સંબં�ધત ઔષ�ધઓ અને �યોગશાળાનો કચરો (પીળો)
માનવ અન ે�ાણીઓનો શાર��રક કચરો, સબં�ંધત દવાઓ, �વાહ� અન ે��ૂમ-�ાણીઓનો કચરો

(��-��ટ �લડ બગે અન ેપ�ે� �ડશ)

દૂ�ષત �લા��ટકનો કચરો (લાલ)
 ��ુબ�ગ, �લા��ટકની બોટલ, હેડપો�ટ અન ેકેથટેર જેવી �ડ�પોઝેબલ ચીજવ��ઓુ,

કે�લુા, સોય વગરની �સ�ર�જ

�લાસવેર અને મેટલ ઇ��લા��સ (વાદળ�)
કાચ બનેલી �ૂટલેી અને ખાલી શીશીઓ, �લાઇ�સ, 
�લાસ પે�� �ડશ વગેરે.

ધા�ુનો તી� કચરો
સોય અન ે�લડે જેવી ચીજવ��ઓુ (પચંર �ફૂ
ક�પાટ�મ�ેટમા ં�કૂવામા ંઆવ ેછે)

જોખમી અને અ�ય કચરો (કાળો)
ખાલી અન ેસમયસીમા �રૂ� થઈ ગયલે જ��નુાશક બોટલો, 
સીએફએલ બ�બ/બ�બ �બુ  અન ેબટેર�
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BIODEGRADABLE 
WASTE

For pre-treatment 
by autoclaving

SEGREGATION IS EASY

Segregate waste at source

जैषवक कचरला 

4

કચરાન ેતનેા �ળૂ �થાનથેી અલગ કરો.

અલગીકરણ સરળ છે

Autoclave �ારા
�વૂ�-સારવાર માટે
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MANAGE BIOMEDICAL WASTE AS PER
BMWM RULES

Segregate waste in
correct coloured liners

For pre-treatment 
by autoclaving

 (non-chlorinated)

BIODEGRADABLE
WASTE

3

હો��પટલના કચરા�ુ ં�યવ�થાપન
 બાયોમ�ેડકલ વ�ેટ મનેજેમ�ેટ ��સ  �જુબ 

કચરાને યો�ય ર�ગની થેલીમાં �ૂકો                                                   

Autoclave �ારા
�વૂ�-સારવાર માટે
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UNTREATED BIOMEDICAL WASTE IS A RISK TO
ENVIRONMENT AND HEALTH 

Waste littering can lead to 
spread of infections

Careless handling of waste can lead to 
spread of infectious diseases such as 
Hepatitis, AIDS and Tuberculosis (TB)

Infection acquired 
from hospital

Biomedical waste should never get 
mixed with municipal solid waste. 
Waste collectors trying to retrieve 
valuables from waste can 
inadvertently injure themselves 
and catch infection

For pre-treatment 
by autoclaving

14

સારવાર ન કરાયેલ તબીબી કચરો પયા�વરણ અને �વા��ય માટે
જોખમો પેદા કર� શકે છે.

કચરાના �નકાલમાં બેદરકાર�ને કારણે હેપેટાઈટ�સ, એઈ�સ
અને �ુબર�ુલો�સસ (ટ�બી) જેવા રોગો તરફ દોર� શકે છે.

 
 

બાયોમે�ડકલ વે�ટને �ારેય સામા�ય કચરામા 
�પાંત�રત કરશો નહ� 
કચરો ઉપાડનાર લોકોને �ુકસાન થઈ શકે છે
 અને તેના કારણે તેમને રોગો થઈ શકે છે

autoclave  �ારા
�ૂવ� સારવાર માટે

કચરો યો�ય જ�યાએ ન ફ�કવાથી
 રોગો ફેલાઈ શકે છે
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सं��लाक कचरला 

कलाँच क� पैनी व�ुएं
सं��षत �ला��टक 

धलाततुक� पैनी व�ुएं

General waste
constitutes about
70% of the total
waste in hospitals

Infectious biomedical 
waste constitutes 
about 25-30% of the 
total waste generated 
from hospitals

IT IS IMPORTANT TO SEGREGATE GENERAL WASTE
FROM INFECTIOUS BIOMEDICAL WASTE AS MIXING OF
THESE CAN LEAD TO GREATER SPREAD OF INFECTIONS

AND EPIDEMICS 

INFECTIOUS WASTE

GLASS SHARPS

 INFECTED PLASTICS

METAL SHARPS

BIODEGRADABLE 
GENERAL WASTE

RECYCLABLE WASTE

जैषवक कचरला 

पतुन��ण ो्ग् कचरला 

16

હો��પટલોમાં
લગભગ 70% સામા�ય
કચરો હોઇ છે.

હો��પટલોમાં લગભગ 25-30%  
ચેપ��ત બાયોમે�ડકલ કચરો 
સમાવે છે

ચપેી બાયોમ�ેડકલ કચરોમાથંી સામા�ય કચરાન ેઅલગ 
પાડવો મહ�વ�ણૂ� છે કારણ કે આ�ુ ં�મ�ણ ચપે અન ે

રોગચાળાના વ� ુફેલાવા તરફ દોર� શકે છે

AIIMS Rajkot 6



PROTECTIVE GEAR FOR
HEALTHCARE WORKERS

Mask

Boots

Cap

Gloves

Goggles

Apron

Face shield

सं��लाक कचरला 

कलाँच क� पैनी व�ुएं

सं��षत �ला��टक 

METAL SHARPS
धलाततुक� पैनी व�ुएं

INFECTIOUS WASTE

GLASS SHARPS

 INFECTED PLASTICS

SAFETY FIRST!

13

 

સલામતી �થમ! 
આરો�યસંભાળ કામદારો માટે

 ર�ણા�મક �ગયર

ચ�મા

ચ�મા

મહો�� ચહેરો ઢાલ

 
કેપ

મો�

એ�ોન�ૂટ
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The (inner and outer) surface of 
containers/bins/trolleys used for 
storage of COVID-19 waste should 
be disinfected with 1% sodium 
hypochlorite solution daily

Record of waste generated from COVID-19 
isolation wards should be maintained 
separately. Opening or operation of COVID-19 
isolation wards and sample collection centres 
should be reported to SPCBs.

Collected biomedical waste 
should be stored separately in 
temporary storage room prior to 
handing over to authorized staff 
of Common Biomedical Waste 
Treatment Facility (CBWTF)

Dedicated sanitation workers 
should be deputed separately 
for handling biomedical 
waste and general solid 
waste for COVID-19 wards

Only dedicated trolleys 
with “COVID-19” label 
should be used in 
COVID-19 isolation wards 

Double layered 
bags (using 2 bags) 
should be used for 
collection of waste 

from COVID-19 
isolation wards

Biomedical waste should be segregated 
as per the BMWM Rules as depicted in 
poster number 1 and 5 of this guide.

General waste not having 
contamination should be disposed as 
solid waste as per SWM Rules, 2016

Biomedical waste can be lifted 
directly from the isolation wards 
into CBWTF collection van

COVID

Collection of biomedical waste should be 
carried out separately in appropriately 
colour coded and specifically dedicated 
bins with an additional label of “COVID-19 
Waste”. ULBs/authorised waste collector 
shall hand over yellow bag waste to 
CBWTF operator for final disposal COVID-19

COVID-19 COVID-19

WASTE MANAGEMENT IN COVID-19 SAMPLE
COLLECTION CENTERS AND LABORATORIES

COVID-19

COVID-19

17
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COVID

COVID-19

COVID-19 COVID-19

COVID-19

COVID-19

17
 

કો�વડ-19  ન�ૂના સં�હ કે��ો અને 
�યોગશાળાઓમાંથી કચરા�ંુ સંચાલન

બાયોમે�ડકલ વે�ટ મેનેજમે�ટ બાયોમે�ડકલ
પ��મ �નયમ 2016 જે પો�ટર નંબર 1 છે અને
5 માં આપેલ �માણે કરો

COVID-19 સંબં�ધત બાયોમે�ડકલ વે�ટ મા�હતી
અલગથી રેકોડ�  કરો. કો�વડ-19 આઇસોલેશન વોડ�  અને
ન�ૂના સં�હ કે��ો �વશે મા�હતી રા�ય �દૂષણ
ક� �ોલ બોડ� ને આપવાની ખાતર� કરો

COVID-19 સબં�ંધત બાયોમ�ેડકલ
કચરો મા� સમ�પ�ત અન ે"COVID-19"
લબેલ �ોલી �ારા પ�રવહન.

COVID-19 સંબં�ધત બાયોમે�ડકલ કચરા ની 
ડ�ટબીન અને �ોલીઓ દરરોજ 1% હાયપો�લોરાઇટ 
સો��ુશન સાથે સાર� ર�તે સાફ કરો.

યો�ય ર�તે ર�ગીન થેલી માં બાયોમે�ડકલ કચરો
"COVID-19" લેબલવાળ� કચરાપેટ� માં
 એક��ત કરો.ULB/અ�ધકૃત કચરો કલે�ટર
પીળ� થેલી નો કચરો સ�પશે અં�તમ �નકાલ 
માટ ેCBWTF ઓપરેટર ને

દૂ�ષત ન હોય તેવા સામા�ય કચરાનો SWM �નયમો, 
2016 �ુજબ ઘન કચરા તર�કે �નકાલ થવો જોઈએ.

બાયોમે�ડકલ વે�ટ ઉપાડ� શકાય છે
સીધા આઇસોલેશન વોડ�માંથી
CBWTF કલે�શન વાનમાં

કો�વડ-19 વોડ�  માટ ેબાયોમે�ડકલ વે�ટ અને 
સામા�ય ઘન કચરા�ંુ સંચાલન કરવા માટે
 સમ�પ�ત �વ�છતા કાય�કરોને અલગથી 
�ન�ુ�ત કરવા જોઈએ.

કોમન બાયોમ�ેડકલ વ�ેટ ��ટમ�ેટ
ફે�સ�લટ� 
(CBWTF) ના અ�ધકૃત �ટાફન ેસ�પતા 
પહેલા એક��ત બાયોમ�ેડકલ કચરો 
અ�થાયી �ટોરેજ �મમા ંઅલગથી 
સ�ં�હત થવો જોઈએ

AIIMS Rajkot 9

કો�વડ-19 આઇસોલેશન
વોડ�માંથી 
કચરો એક� 

કરવા માટ ેડબલ લેયડ�  બેગ 
(2 બેગનો ઉપયોગ 

કર�ને) નો ઉપયોગ કરવો
જોઈએ



Remove gold jewellery, wear gloves 
and suck with needle-less syringe

Isolate, neutralise and clean thoroughly

Isolate, mop with absorbent cloth/paper 
and disinfect appropriately

Store in 
5-10 ml
water

Collect in separate 
liner for incineration

Collect in separate 
liner for incineration

Send to CBWTF

Pre-treat by sterilization

MANAGE SPILLAGE RIGHT
AWAY!

क््वसं�मण दा्रा प्ू�वउपचार करे

MERCURY SPILLAGE

CHEMICAL SPILLAGE

BODY FLUID SPILLAGE

7

વેર�વખેર �વાહ�ને તરત જ મેનેજ કરો!

રાસાય�ણક �પીલેજ જ�યાને ખાલી કરો , �ડ�ચાજ�ને બેઅસર કરો અને

 તેને સં�ૂણ�પણે સાફ કરો.
લો સળગાવવા માટે
અલગ લાઇનરોમાં 

શર�રના �વાહ�નો �પીલેજ  
જ�યા ખાલી કરો અને તેને પલાળેલા કાપડ

 અથવા કાગળથી સાફ કરો. અલગ લાઇનરોમાં 
લો સળગાવવા માટે

પારા

�પીલેજ

�પીલજે
સોનાના આ�ૂષણો દૂર કરો, મો� પહેરો
 અને સોય �વનાની �સર�જમાથી  ખ�ચો ૫-૧૦ �મ. �લ. પાણીમાં 

રાખો

CBWTF 
�ુ�વધામાં મોકલો
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Encourage the wound 
to bleed, by holding it 
under running water

Wash the wound using 
running water and 

plenty of soap

Do not squeeze, scrub 
or suck the wound 

Dress the wound after 
drying it

Do not clean 
with alcohol

Seek urgent medical advice 
within two hours of injury 

or contact with 
contaminated substance

Waste should never be
handled without wearing

protective gear 

IF INJURED TREAT YOUR
WOUND IMMEDIATELY

Never drag filled
waste liners

15

તમારા ઘાની તા�કા�લક સારવાર કરો

ઘા પર દબા�ુ, ઘસ�ંુ અથવા 
�ૂસ�ુ નહ�

દા� સાથે સાફ
 કરશો નહ�

તેને વહેતા પાણીની નીચે રાખ�ંુ,
ઘામાંથી લોહ� વહેવા દો

વહેતા પાણી હેઠળ
 સા�ુથી ઘા ધોવો

�ૂકાયા પછ� ઘા 
પર ��ેસ�ગ કર�ુ દૂ�ષત પદાથ�ના સંપક�માં અથવા 

ઇ�ની બે કલાકની અંદર ડૉ�ટરની 
સલાહ લેવી

કચરાની ભરેલી થેલી
�ારેય ખ�ચવી નહ�

આરો�ય કમ�ચાર�ઓ માટ ેર�ણા�મક
�ગયર પહેયા� �વના કચરો �ારેય બહાર ન કાઢવો 

કે ઉપાડવો પણ ન જોઈએ
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For incineration 

at CBWTF

For incineration 
at CBWTF

NEVER MIX WASTE DURING 
COLLECTION AND TRANSPORTATION

For treatment 

at CBWTF

For treatment
 at CBWTF

6

�યારે કચરો એકઠો કર�ન ેત�ેુ ંપ�રવહન કરવામા ંઆવ ે
�યારે તને ે�મ��ત કરશો નહ�
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Biomedical waste generated will be collected and handed over to the
Distromed Bioclean Private Ltd. (CBWTF) for complete treatment and disposal
as per CPCB Guidelines.

RULES WHEN FOLLOWED PROTECT OUR
HEALTH AND SAFETY

COMMON BIOMEDICAL WASTE 
TREATMENT FACILITY (CBWTF)*

For incineration* 
at CBWTF

For treatment 
at CBWTF

2

 
�નયમો આપ�ં �વન �ુર��ત બનાવે છે

દહન માટે
 CBWTF મોકલો સારવાર માટે

CBWTF મોકલો

ઉ�પ� થતો બાયોમે�ડકલ કચરો એક� કર�ને �ડ��ોમેડ બાયો��લયન 
�ાઇવેટ �લ�મટડે (સીબીડબ��ુટ�એફ)ને �ુપરત કરવામાં આવશે,
 જેથી સીપીસીબીની માગ�દ�શ�કા અ�ુસાર સં�ૂણ� ��ટમે�ટ અને �નકાલ કર� શકાય.
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TREATMENT AND DISPOSAL OPTIONS FOR BLUE
CATEGORY WASTE AT CBWTF AND CAPTIVE

TREATMENT FACILITIES (CTF)

Common Biomedical
Waste Treatment
Facility (CBWTF)

For disinfecting/
sterilizing waste

Or 

Authorised
Recycler

Segregate in
blue liner 

Or 

Glass sharps 

CTF

Cleaning with
detergent and water 

 (for pre-treatment storage until 
picked up by CBWTF operator)

(Only if CBWTF is more than 75
km away. In case HCF is unable
to set-up captive facility – they
may look out for CBWTF upto 150
km distance provided waste can
be disposed within 48 hours)

Autoclave

Hydroclave

Microwave

Double bucket disinfection
with 2% sodium hypochlorite
solution

Disinfectant 
bucket

Cleaning bucket

8

વાદળ� �ેણીના કચરાના સીબીડબ��ુટ�એફ અને સીટ�એફ �ારા
 સારવાર અને �નકાલની પ��તઓ

કાચના તી�ણ

વહ�ચાયેલ બાયોમે�ડકલ
વે�ટ ��ટમે�ટ �ુ�વધા

�ૂરા લાઇનરમાં 
દાખલ કરો

(મા� �યાં સીબીડબ��ુટ�એફ 75 �ક.મી. 
ઉપલ�ધ નથી. �યાં સીટ�એફની રચના કર� શકાતી નથી,
તેઓ હો��પટલમાં 150 �ક.મી. 
કચરાને �ૂ� પાડલે CBWTF નો સંપક�  કરો 
48 કલાકમાં �નકાલ કર� શકાશે)

કચરા�ંુ �વઘટન કર� 
ર�ા છ�એ 

2% સો�ડયમ હાઇપો�લોરાઇટ સો��ુશન સાથે ડબલ બકેટ
જ��ુનાશક (સાથે બાયો �સવાય �ૂવ�-સારવાર માટે
મે�ડકલ વે�ટ ��ટમે�ટ ફે�સ�લટ� પર મોકલવામાં આવતો નથી)

અથવાઅથવા

માઇ�ોવેવ

હાઇ�ો�લેવ

 
ઓટો�લેવ
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ડ�ટરજ�ટ અને પાણીથી 
સફાઈ

અ�ધકૃત 
�રસાયકલર



In order to avoid needle stick injuries, never recap
used needle and always use container with needle

hub cutter for isolating the metal sharps

Common Biomedical
Waste Treatment
Facility (CBWTF)

Dry heat treatment

Secure transport of pre-treated
metal sharps waste

Or 

Container with Needle, Hub Cutter and Keyhole 

Metal sharps

Followed by shredding or mutilation and encapsulation in metal container, 
cement concrete or final disposal at iron foundries

CTF

Autoclave for
sterilizing
waste

(Only if CBWTF is more than 75 km away. In case
HCF is unable to set-up captive facility – they may

look out for CBWTF upto 150 km distance
provided waste can be disposed within 48 hours)

 

Shredding/mutilation/ 
encapsulation unit

TREATMENT AND DISPOSAL OF SHARPS WASTE AT
CBWTF AND CAPTIVE TREATMENT FACILITIES (CTF)

9

સીબીડબ��ુટ�એફ અને સીટ�એફ �ારા તી�ણ ધા�ુની 
વ��ુઓની સારવાર અને સમાધાનની પ��તઓ

તી�ણ ધા�ુની વ��ુઓ

સોય હબ કટર અને ક�હોલ સાથે બો�સ
સોય ��ક �ારા ઇ� ટાળવા માટ ેસોય હબ કટર સાથેના બો�સ

ઉપયોગ કરવો જોઈએ

(ફ�ત �યાં CBWTF 75 �કમીની અંદર ઉપલ�ધ નથી. �ાં
CTF બનાવી શકા�ંુ નથી, તેઓ 150 �કમીમાં આવેલી હો��પટલ છે

CBWTF નો સંપક�  કરો જો કચરો 48 કલાકની અંદર �નકાલ કરવામાં આવે
સાથે �યવહાર કરવો)

 
કચરાને જ��ુર�હત કરવા 
માટ ેઓટો�લેવ કરો

 
નાના ટુકડાઓ / અ��થભંગ /

 એ�કે���ુલેશન,
 કરવા માટ�ંુે એકમ�ૂવ� સારવાર મેટલ શાપ�ના માલ�ંુ 

સલામત પ�રવહન

�ા�સફે�શન પછ� નાના ટુકડાઓ અથવા �વકૃ�તઓ કરો અને પછ�
મેટલ ટ�ન અથવા �સમે�ટ ક���ટમાં સીલ કરો અથવા અં�તમ �નકાલ માટ ે
લોખંડની ફાઉ���માં મોકલો

અથવા

વહ�ચાયેલ બાયોમે�ડકલ
વે�ટ ��ટમે�ટ �ુ�વધા
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�ુ�ક ગરમી સારવાર



Common Biomedical
Waste Treatment
Facility (CBWTF)

Shredding or mutilation or
combination of sterilization

and shredding 

Contaminated plastic waste

Or 

Collect in
appropriate liner

For sterilizing
waste

Or 

CTF

Send for authorized recycling
or energy recovery

MANAGEMENT OF RED CATEGORY WASTE BY
CBWTF AND CAPTIVE TREATMENT FACILITIES(CTF)

 

Disposable items such as tubing, plastic
bottles, intravenous tubes and catheters,

cannulas & syringes without needles

(Only where there is no CBWTF available
within 75 kms of distance)

 

Plastic waste should not be sent to landfill sites 

* * *

Vertical autoclave Autoclave Microwave

CBWTF75 km

10

CBWTF અને CTF �ારા રેડ કેટગેર�ના કચરા�ંુ સંચાલન

ચપે��ત �લા��ટક કચરો
�નકાલજોગ વ��ુઓ જેમ કે �ુ�બ�ગ, �લા��ટક બોટલ,
ઇ��ુઝન અને કેથેટર, કે��ુલા અને �સર�જ સોય વગર

વહ�ચાયેલ બાયોમે�ડકલ
વે�ટ ��ટમે�ટ �ુ�વધા

કચરાને જ��ુર�હત
કરવા

નાના ટુકડાઓમાં કાપો �રસાય��લંગ અથવા ઊ�� �ુનઃ�ા��ત 
માટ ેમોકલો

લે�ડ�ફલ સાઇટ પર �લા��ટકનો કચરો ન મોકલવો જોઈએ

યો�ય લાઇનરમાં એક��ત કરો

માઇ�ોવેવ 
ઓટો�લેવવ�ટ�કલ ઓટો�લેવ

 
(ફ�ત �યાં 75 �કલોમીટરના અંતરમાં

 કોઈ CBWTF ઉપલ�ધ નથી)

અથવા અથવા
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Anatomical waste, chemical waste,
soiled waste, chemotherapy

waste, discarded linen and
medicines and laboratory waste 

Infectious waste except
blood bag and

microbiological waste

Or 

Collect in
appropriate liner Blood bag and

microbiological waste 

Or 

For sterilizing
waste

Send to CBWTF for final disposal through
incineration. Ash from incineration to be
disposed through hazardous waste treatment,
storage and disposal facility (TSDF)

Disposal by incineration at
CTF 
(Only if CBWTF is more than 75 km away. In case HCF is 
unable to set-up captive facility – they may look out for CBWTF upto 150 km
distance provided waste 
can be disposed within 48 hours.)
.Ash from incineration to be disposed through hazardous waste treatment,
storage and disposal facility (TSDF)

या 
क्िर 

Human & animal anatomical waste, liquid waste 
and other biological infectious waste (Pre-treat 

petri dishes and blood bags)

For pre-treatment 
by autoclaving

pre-treatedwaste 

MANAGEMENT OF YELLOW CATEGORY WASTE

Autoclave Microwave

* *

11

પીળ� �ેણી કચરો �યવ�થાપન

શાર��રક, રાસાય�ણક, ગંદા કપડા�,
ફામા���ુ�ટકલ અને લેબોરેટર� કચરો
માનવ અને �ાણીઓનો શાર��રક કચરો, ફામા���ુ�ટકલ કચરો, 
�વાહ� અને માઇ�ોબાયલ કચરો
(�લડ �લેટ, પે�� ડ�શની �ી-��ટ)

 
કચરાને યો�ય લાઇનરમાં નાખો

�લડ બેગ અને �ૂ�મ �વો કચરો 
�ુ�ત ચેપી કચરો

�લડ બેગ અને �ૂ�મ �વો કચરો
 �ુ�ત ચેપી કચરો

કચરાને જ��ુર�હત
 કરવા

અથવા

અં�તમ �નકાલ માટ ેભ�મીકરણ માટ ેતેની 
રાખ CBWTF ને મોકલો જોખમી કચરાના ઉપચાર, 
સં�હ અને �નકાલની �ુ�વધા

CTF �ારા ભ�મીકરણ 
(ફ�ત �યાં CBWTF 75 �કમીની અંદર ઉપલ�ધ ન હોય. �યાં CTF ની રચના ન થઈ શકે, તેઓ
હો��પટલે 150 �કમી પર ��થત CBWTF નો સંપક�  કરવો જોઈએ જો કચરો
 48 કલાકની અંદર �નકાલ કર� શકાય) 
તો તેની રાખને જોખમી કચરાના ��ટમે�ટ, સં�હ અને �નકાલની �ુ�વધાઓમાં મોકલો

�ૂવ� સારવાર કચરો
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સમ� ���યાનો સમયગાળો: ૨૦-૩૦ સેક��સ

હથેળ�થી હથેળ� ઘસો

જમણા હાથને ડાબી હથેડ� અને ડાબા હાથને
જમણી હથેડ�થી એકબી�માં ભેરવીને ઘસો

આંગળ�ઓ એકબી�માં ભેરવી, 
હથેળ�થી હથેળ�

આંગળ�ઓની પાછળની બાજુને અરસપરસ
 હથેળ�થી ભેરવીને

 

ડાબા અ�ંઠુાન ેજમણી હથળે�મા ંજમણા અ�ંઠુાને
 ડાબી હથળે�મા ંભરેવીને આંગળ�ઓ ભેગી કર�,ડાબી હથેળ�માં અને તયારબાદ 

જમણી હથેળ�માં વારાફરથી આગળ પાછળ ફેરવીને

બધી સપાટ�ને આવર� લે એમ થોડ� �ોડ�ટ લગાવો વાળેલી હથેળ�માં

એકવાર �ૂકાઈ ગયા પછ�,
 તમારા હાથ હવે �ુર��ત છે

હાથન ેકેવી ર�ત ેઘસવા?
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હાથ કેવી ર�તે ધોવા ?

હાથને પાણીથી ભ�જવો
હાથની બધી સપાટ� ઉપર સા�ુ લગાવો

હથેળ�થી હથેળ� ઘસો

જમણા હાથન ેડાબી હથડે� અન ેડાબા હાથને
જમણી હથડે�થી એકબી�મા ંભરેવીન ેઘસો

આંગળ�ઓ એકબી�માં ભેરવી, 
હથેળ�થી હથેળ�

 

આંગળ�ઓની પાછળની બાજુને અરસપરસ
 હથેળ�થી ભેરવીને

 
ડાબા અં�ુઠાને જમણી હથેળ�માં જમણા અં�ુઠાને

 ડાબી હથેળ�માં ભેરવીને

આંગળ�ઓ ભેગી કર�,ડાબી હથેળ�માં અને તયારબાદ 
જમણી હથેળ�માં વારાફરથી આગળ પાછળ ફેરવીને

હાથને પાણીથી સાફ કરો

સ�ગલ �ુઝ ટોવેલથી હાથ �ૂકા કરો ટોવેલથી નળને બંધ કરો તમારા હાથ હવે સલામત છે

સમ� ���યાનો સમયગાળો:  ૪૦-૬૦ સેક��સ



Proper technique of using non-sterile gloves 
જ��ુર�હત ન હોય તેવા �લો�ઝનો ઉપયોગ કરવાની યો�ય ટકે�નક
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સ�ગલ �ુઝ ટોવેલથી હાથ �ૂકા કરો



Proper technique of using surgical mask 
સ�જ�કલ મા�કનો ઉપયોગ કરવાની યો�ય તકનીક
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Compiled by Department of Microbiology, AIIMS Rajkot.

 
Adapted from: Central Pollution Control Board of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

https://hspcb.gov.in/content/BMW/covid19/Pictorial_guide_covid.pdf



 Let the waste of the

sick not contaminate

the lives of 

The Healthy 


