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SSTTIIMMAATTII  CCEETTAATTEENNII,,          

PPeennttrruu  aa  eevviittaa  mmaajjoorraarreeaa  ttaaxxeeii  ddee  ssaalluubbrriittaattee  SS..CC..  EECCOO--SSAALL  SS..AA..  vvaa  

rreeaammiinntteessttee  rreegguulliillee  jjooccuulluuii ::  

--  ccoonnttaaiinneerreellee  aammppllaassaattee  iinn  oorraass  ssuunntt  ddeessttiinnaattee  ppeennttrruu  ccoolleeccttaarreeaa  gguunnooiiuulluuii  

mmeennaajjeerr;;  

--  gguunnooiiuull  mmeennaajjeerr  pprroodduuss  iinn  ggoossppooddaarriiee  ssee  ccoolleecctteeaazzaa  iinn  ssaaccii  mmeennaajjeerrii  ssii  ssee  

ddeeppoozziitteeaazzaa  iinn  ccoonnttaaiinneerree  ((llaa  bbllooccuurrii))  ssaauu  ttoommbbeerrooaannee  ((llaa  ccaassee));;  

--  ddeeppoozziittaarreeaa  gguunnooiiuulluuii  iinn  ccoonnttaaiinneerr  ssee  ffaaccee  ddee  ccaattrree  ppeerrssooaannee  ccaarree  aauu  ffoorrttaa  

nneecceessaarraa  ddee  aa  ddeesscchhiiddee  ccaappaaccuull  aacceessttuuiiaa;;  

--  ddeeppoozziittaarreeaa  ssee  ffaaccee  ssttrriicctt  iinn  ccoonnttaaiinneerruull  iinnssccrriippttiioonnaatt  ccuu  nnrr  ssii  ssccaarraa  bbllooccuulluuii  

cclliieennttuulluuii;;  

--  ddeesseeuurriillee  ddiinn  ppllaassttiicc  ssii  ddiinn  mmeettaall  ssee  ddeeppoozziitteeaazzaa  sseeppaarraatt  iinn  ccoonnttaaiinneerruull  ssppeecciiaall  

aammppllaassaatt  iinn  aacceesstt  sseennss  ssii  iinnssccrriippttiioonnaatt;;  

--  ddeesseeuurriillee  ddiinn  hhaarrttiiee  ssii  ccaarrttoonn  ssee  ddeeppoozziitteeaazzaa  sseeppaarraatt  iinn  ccoonnttaaiinneerruull  ssppeecciiaall  

aammppllaassaatt  iinn  aacceesstt  sseennss  ssii  iinnssccrriippttiioonnaatt;;  

--  ddeesseeuurriillee  ddiinn  ssttiiccllee  ssii  bboorrccaannee  ssee  ddeeppoozziitteeaazzaa  sseeppaarraatt  iinn  ccoonnttaaiinneerruull  ssppeecciiaall  

aammppllaassaatt  iinn  aacceesstt  sseennss  ssii  iinnssccrriippttiioonnaatt;;  

--  ddeesseeuurriillee  pprroovveenniittee  ddiinn  ccoonnssttrruuccttiiii  ssii  aammeennaajjaarrii  iinntteerriiooaarree  ssee  ddeeppoozziitteeaazzaa,,  

ggrraattuuiitt  ddee  ccaattrree  cceettaatteennii  ddiirreecctt  llaa  GGrrooaappaa  lluuii  MMiittrreeaa,,  ssaauu  ccoonnttrraaccoosstt  ddee  ccaattrree  SSCC  

EECCOO--SSAALL  SSAA  iinn  uurrmmaa  uunneeii  pprrooggrraammaarrii;;  

--  ddeesseeuurriillee  vveeggeettaallee  pprroovveenniittee  ddiinn  ggrraaddiinnii  ssee  ccoolleecctteeaazzaa  sseeppaarraatt  ssii  ggrraattuuiitt  ddee  ddoouuaa  

oorrii  ppee  aann  ((pprriimmaavvaarraa  ssii  ttooaammnnaa));;  

--  ddeesseeuurriillee  pprroovveenniittee  ddiinn  eecchhiippaammeennttee  eelleeccttrriiccee  ssii  eelleeccttrroonniiccee--  DDEEEEEE--  ssee  

ccoolleecctteeaazzaa  ddee  ddoouuaa  oorrii  ppee  aann  ((iinnaaiinnttee  ddee  PPaassttee  ssii  ddee  CCrraacciiuunn))  ccuu  sspprriijjiinnuull  

SSeerrvviicciiuulluuii  VVoolluunnttaarr  ppeennttrruu  SSiittuuaattiiii  ddee  UUrrggeennttaa  ((ppoommppiieerriiii  CCooppssaa  MMiiccaa));;  

--  ddeesseeuurriillee  ddee  mmaarree  vvoolluumm  ((eexx..  MMoobbiillaa,,  ccaannaappeellee  eettcc))  ssee  ccoolleecctteeaazzaa  sseeppaarraatt  ssii  

ggrraattuuiitt  iinn  uurrmmaa  uunneeii  pprrooggrraammaarrii..  EEssttee  iinntteerrzziissaa  ddeeppoozziittaarreeaa  lloorr  iinn  ccoonnttaaiinneerreellee  

ddeessttiinnaattee  ccoolleeccttaarriiii  gguunnooiiuulluuii  mmeennaajjeerr,,  ssaauu  iinn  iimmeeddiiaattaa  aapprrooppiieerree  aa  aacceessttoorraa;;  



--  eessttee  iinntteerrzziissaa  ddeeppoozziittaarreeaa,,  iinn  ttoommbbeerrooaanneellee  iinnddiivviidduuaallee  ddee  ppllaassttiicc,,  aa  

rruummeegguussuulluuii  ssaauu  aa  cceennuusseeii  ddeeooaarreeccee  eexxiissttaa  ppeerriiccoolluull  ddee  iinncceennddiiuu;;  

--  iinn  ttoommbbeerrooaanneellee  iinnddiivviidduuaallee  eessttee  iinntteerrzziissaa  ddeeppoozziittaarreeaa  ppaammaannttuulluuii  pprroovveenniitt  ddiinn  

ccuurrttii  ssii  ggrraaddiinnii;;  

--  iinn  ttoommbbeerrooaanneellee  iinnddiivviidduuaallee  eessttee  iinntteerrzziissaa  ddeeppoozziittaarreeaa  rreessttuurriilloorr

  
pprroovveenniittee  ddee  

llaa  aanniimmaallee  ssaauu  ooaammeennii;;  

--  ddeesseeuurriillee  pprroovveenniittee  ddee  llaa  mmaatteerriiaalleellee  ssaanniittaarree,,  ppeennttrruu  cceeii  ccaarree  iissii  aaddmmiinniissttrreeaazzaa  

ttrraattaammeenntt  mmeeddiiccaall  llaa  ddoommiicciilliiuu  ((sseerriinnggii,,  aaccee  ddee  sseerriinnggaa,,  ffiioollee  ddee  mmeeddiiccaammeennttee,,  

ffllaaccooaannee  ddee  mmeeddiiccaammeennttee,,  ppaannssaammeennttee,,  ffaassee,,  vvaattaa,,  eettcc)),,  ttrreebbuuiieesscc  ddeeppoozziittaattee  iinn  

ccuuttiiii  ddee  ppllaassttiicc  ssaauu  iinn  ccuuttiiii  ddee  ccaarrttoonn  ccuu  ppeerreettii  ggrroossii  ssii  pprreeddaattee  mmeeddiiccuulluuii  ccaarree  aa  

pprreessccrriiss  ttrraattaammeennttuull  ssaauu  llaa  cceeaa  mmaaii  aapprrooppiiaattaa  uunniittaattee  mmeeddiiccaallaa..  EEssttee  iinntteerrzziiss  ccuu  

ddeessaavvaarrssiirree  aa  ssee  ddeeppoozziittaa  aacceessttee  mmaatteerriiaallee  iinn  ccoonnttaaiinneerree  ssaauu  ttoommbbeerrooaannee;;    

VVaa  rruuggaamm  ssaa  rreessppeeccttaattii  aacceessttee  rreegguullii  ddeeooaarreeccee  eessttee  iinn  bbeeeeffiicciiuull  nnoossttrruu  aall  cceettaatteenniilloorr  

ssii  aall  oorraassuulluuii..  RReessppeeccttaarreeaa  aacceessttoorr  rreegguulluuii  dduuccee  llaa  oo  ssccaaddeerree  aa  ccaannttiittaattiilloorr  ddee  gguunnooii  

cceeeeaa  ccee  iinnsseeaammnnaa  mmaaii  mmuullttii  bbaannii  ppeennttrruu  ssppaattiiii  vveerrzzii,,  dduuccee  llaa  oo  ssccaaddeerree  aa  ppooppuullaattiieeii  ddee  

aanniimmaallee  ffaarraa  ssttaappaann,,  dduuccee  llaa  oo  ssaannaattaattee  mmaaii  bbuunnaa  aa  cceettaatteenniilloorr  ssii  nnuu  iinn  uullttiimmuull  rraanndd  llaa  

uunn  mmeeddiiuu  mmaaii  ccuurraatt..    

CCoolleeccttaarreeaa  ccoonnttaaiinneerreelloorr  ddee  llaa  bbllooccuurrii  ssee  ffaaccee  iinn  zziilleellee  ddee  lluunnii  ssii  jjooii  aa  ssaappttaammaanniiii  

iinnttrree  oorreellee  773300  ssii  22110000,,  ccoolleeccttaarreeaa  ttoommbbeerrooaanneelloorr  iinnddiivviidduuaallee  ddee  llaa  ccaassee  ssee  ffaaccee  iinn  zziiuuaa  

ddee  mmiieerrccuurrii  iinnttrree  oorreellee  773300  ssii  22110000,,  ccoolleeccttaarreeaa  sseelleeccttiivvaa  aarree  lloocc  iinn  ffiieeccaarree  lluunnaa  iinn  uullttiimmaa  

ssaammbbaattaa  iinnttrree  oorreellee  773300  ssii  22110000..      

PPeennttrruu    iinnffoorrmmaattiiii,,  ssuuggeessttiiii,,  rreeccllaammaattiiii,,  pprrooggrraammaarrii  ssuunnaattii  ddee  lluunnii  ppaannaa  vviinneerrii  iinnttrree  

oorreellee  770000  ssii  11660000    llaa  nnrr..  00775566110022551122,,  llaa  ddll..  MMiirrcceeaa  MMaarrggiinneeaannuu..       


