Laboratórios de análises clínicas
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EVITE ACIDENTES: ACONDICIONE RESÍDUOS PERIGOSOS CORRETAMENTE
Os resíduos perfurocortantes devem ser descartados em recipientes rígidos e resistentes, como
caixas de papelão especiais. Materiais químicos representam menos risco quando são separados
em frascos de vidro ou reservatórios plásticos apropriados. Todos os resíduos perigosos precisam
ser identificados e ter o descarte devidamente rastreado

Adotar os princípios da sustentabilidade é lucrativo e viável também para os
pequenos negócios. Ser sustentável é reduzir desperdícios, ampliar o valor
financeiro da sua empresa, promover o bem-estar das pessoas
envolvidas e contribuir para o meio ambiente, promovendo um
mercado mais justo e competitivo. Mais do que cuidado
com o meio ambiente, a sustentabilidade é uma
postura da empresa, cada vez mais exigida como
fator de competitividade ao longo do tempo.
É chegada a hora de transformar os
negócios. Você aceita esse desafio?

CONHEÇA ALGUMAS MEDIDAS QUE
PODEM AJUDAR O SEU NEGÓCIO:

ELABORE E MANTENHA UM MANUAL
INTERNO DE SEGURANÇA NO TRABALHO
Treinamentos e palestras periódicas são importantes
para conscientizar funcionários, mas a equipe precisa
ter acesso constante às orientações necessárias para o
cumprimento das normas de segurança e gestão de
resíduos. As informações podem ser explicadas por
meio de cartazes, palestras, manuais ou um programa
completo de capacitação periódica. Aproveite para
divulgar medidas socioambientais

TRATE A ÁGUA RESIDUAL ANTES DE
DESPEJÁ-LA NA REDE DE ESGOTO
O tratamento dos efluentes pode ser feito por
meio de um processo oxidante e acompanhado
por procedimentos de monitoramento ambiental.
O trabalho deve ser feito pela própria empresa ou
por um serviço terceirizado

REDUZA OS
RESÍDUOS GERADOS
EM EXAMES DE
SANGUE
Com métodos de exame
mais econômicos, é possível
reduzir a média de tubos de
sangue coletados por pessoa
em até 25%. A medida
poupa tempo do paciente e
diminui a quantidade de
tubos que acabam no lixo

APOSENTE OS INSTRUMENTOS E
PRODUTOS QUE USAM MERCÚRIO

IMPLANTE UM SISTEMA
DETALHADO DE GESTÃO AMBIENTAL

Procure conhecer as alternativas ambientalmente corretas
para termômetros, tubos, sondas, baterias, lâmpadas,
antissépticos, vacinas e todos os outros equipamentos e
produtos fabricados com esse metal. Lembre-se de que o
mercúrio é tóxico e que representa perigo mortal por
inalação e prejudicial por absorção cutânea

Instaure e divulgue programas de gerenciamento de
resíduos, emissões atmosféricas e produtos químicos,
além de medidas de monitoramento e redução de
consumo de água e energia. Aproveite para investir no
marketing verde e divulgue aos clientes a importância
dessas ações, sensibilizando-os sobre o tema ambiental

REDUZA O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS
DESCARTÁVEIS OFERECIDOS NO DEJEJUM
Realize um levantamento dos perecíveis mais desperdiçados e
também dos itens mais consumidos. Reformule o cardápio do
dejejum de acordo com a preferência dos clientes e ofereça apenas
pequenas porções, que podem ser repostas periodicamente

ELABORE UM PLANO DE GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)
A Resolução n.º 5 do Conama, em vigor desde 2003, define que todo serviço de saúde deve
estabelecer cada etapa dos procedimentos de geração, separação, classificação,
acondicionamento, transporte, tratamento e disposição final de seus resíduos. Informe-se
com a Anvisa sobre as regras que se aplicam a sua empresa e procure regularizar seu
negócio no órgão ambiental do seu município. Lembre-se de que, quanto menor for a
quantidade de resíduos gerados, menor será o custo com tratamento e descarte de lixo

CONTROLE O DESCARTE DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS,
LÂMPADAS FLUORESCENTES, CARTUCHOS, PILHAS E BATERIAS
Solicite ao fabricante a coleta dos recipientes vazios de tonner utilizados na impressora,
por exemplo. Com essa atitude colabora-se com a Logística Reversa, que tem a
preocupação de fazer com que esse material, sem condições de ser reutilizado, retorne ao
seu ciclo produtivo ou para outra indústria como insumo, evitando uma nova busca por
recursos na natureza e permitindo um descarte ambientalmente correto

INVISTA NO MARKETING VERDE
Divulgue aos clientes a responsabilidade da empresa com o meio ambiente,
a estruturação de um sistema com programas ambientais, monitoramento e
tratamento de resíduos, além do investimento em ações para sensibilização
de colaboradores e clientes sobre a necessidade de cuidar do planeta

PRESERVE UMA RELAÇÃO SUSTENTÁVEL
TAMBÉM COM A SOCIEDADE
Toda empresa tem a responsabilidade social de zelar pelo
bem-estar de funcionários e de colaborar com a comunidade em
que está inserida. Informe-se sobre os problemas da sua região,
crie um canal de comunicação com seus colaboradores, siga as
normas de boa convivência, promova eventos que incentivem a
cidadania e tome parte em qualquer atitude que tenha um impacto
positivo para o bem coletivo
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