ODBIÓR ODPADÓW – WAŻNE WYTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW
W związku z opublikowaniem w dniu 6
kwietnia
wytycznych
Głównego
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa
Zdrowia
odnośnie
postępowania
z
odpadami w czasie epidemii, na terenie
naszej
gminy
obowiązują
zasady
postępowania opisane poniżej.
Zbiórka odpadów na tę chwilę odbywa się zgodnie z
harmonogramem dostępnym na stronie firmy ENERIS
(www.eneris.pl).
ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE ORAZ ZDROWE
PRZEBYWAJĄCE W KWARANTANNIE
•

•

Odpady powinny być posegregowane i wrzucone do
właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i
tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
Maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były
stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w worku,
który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na
odpady zmieszane.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W
IZOLACJI (chore lub podejrzane o chorobę zakaźną)
•

zaleca się odczekanie 72 godziny od zamknięcia worka
przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru.

ENERIS Surowce S.A.
25-563, Kielce, ul. Zagnańska 232 a,
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
97-200, Tomaszów Mazowiecki,
ul. Majowa 87/89
Wysokość kapitału zakładowego:
108.952.300,00 zł

www.eneris.pl
Tel. +48 44 724 41 71
Faks: +48 44 724 41 72
e-mail: tomaszow@eneris.pl

Spółka zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy
pod nr KRS: 0000064208
NIP: 527-20-98-636

p. 1

•

osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku, w miarę możliwości worek
spryskać preparatem wirusobójczym.

•

worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać.

•

po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po
ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z
pomieszczenia, w którym przebywa.

•

osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony
przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i
zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz
dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy
samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka.

•

worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do
gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te
odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego.

•

przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów,
używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce.

•

odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być
pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy
będzie można opuścić miejsce izolacji.

•

odpady powinny być gromadzone w pojemnikach zabezpieczających je przez
rozrzuceniem, ograniczające dostęp osób postronnych i zwierząt.

Powyższe wskazania wchodzą w życie od dnia 6 kwietnia. Więcej informacji na stronie
www.gis.gov.pl.
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