
Jeżeli przebywasz w domu w czasie kwarantanny lub izolacji kieruj się zasadą złotej
trójki, która wskaże Ci jak właściwie postępować z odpadami. 

Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne zawsze wrzucaj do woreczka, który po
zawiązaniu wrzuć do pojemnika na odpady niesegregowane. 

Zadbaj o zmniejszenie objętościowe odpadów – zgnieć plastikową butelkę,
opakowanie kartonowe podziel na mniejsze części. Pamiętaj jednak by worka 
z odpadami nie zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać. 

Zawiązany worek wystaw na balkon lub taras i odczekaj 72 h, dodatkowo możesz
spryskać go środkiem dezynfekującym. Po tym czasie poproś sąsiada, by wrzucił
worek z odpadami. 

TE DWA SŁOWA W CZASIE PANDEMII NABRAŁY GŁĘBSZEGO ZNACZENIA I SĄ NAJWAŻNIEJSZĄ
PRZESŁANKĄ OSTATNICH MIESIĘCY. ODPADY WYTWARZAMY CODZIENNIE,  A PRZEBYWAJĄC 
W DOMU, GROMADZIMY ICH CORAZ WIĘCEJ. MAJĄC NA WZGLĘDZIE BEZPIECZEŃSTWO SWOJE,
JAK I PRACOWNIKÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA 
SIĘ Z  KRÓTKIM PORADNIKIEM JAK POSTĘPOWAĆ Z NIECZYSTOŚCIAMI 
W TYM SZCZEGÓLNYM OKRESIE.

ODPADY  W  CZASIE
 PANDEMII

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ..
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Zasada złotej trójki



   Staraj unikać się jednorazowych produktów na poczet tych 
wielokrotnego użytku, szczególnie dotyczy to maseczki jednorazowej,
którą spokojnie możesz zastąpić maseczką materiałową - ta zostanie
z Tobą na dłużej. Powyższa idea również sprawdzi się w przypadku 
torby na zakupy, jednorazową torebkę foliową zastąp torbą
materiałową.
   Świadome i  przemyślane zakupy spożywcze to mniej odpadów 
i marnowania żywności. Przygotuj listę zakupów, a jeżeli zdarzy się, 
że masz nadmiar żywności, możesz go śmiało  zamrozić, lub
zawekować.

Ciągłość odbioru odpadów = bezpieczeństwo

     Pracownicy branży odpadów komunalnych są szczególnie narażeni w czasie pandemii,
dlatego tak ważne jest, by wykazać się większym zrozumieniem i empatią w ich stronę.
Oprócz szczelnie zapakowanych odpadów warto pamiętać również o zapewnieniu
dogodnego dojazdu do posesji i altanki śmietnikowej. Wiele osób przeszło na pracę zdalną,
a to wiąże się ze wzmożoną ilością aut na osiedlach. Ten 26-tonowy pojazd, długi na 10
metrów i szeroki na 2,5 metra musi wymanewrować, by swobodnie dostać się do altanki.
     Ważne jest również, by pamiętać o posiadaniu sprawnych pojemników na odpady,
szczególnie na ich ruchome elementy takie jak kółka, rączki i pokrywę. Dobry stan
techniczny koszy zmniejszy ryzyko skaleczeń, a także usprawni pracę ładowaczom. 
W wyniku pandemii wszystkie branże odczuły braki kadrowe, a tempo pracy spowolniło.
Gospodarka odpadami to jeden z nielicznych sektorów, który nie może pozwolić sobie na
zaprzestanie działalności. W innym przypadku gminy tonęłyby w śmieciach.  

Zapobieganie powstawaniu odpadów =
odpowiedzialność



Postępowanie z odpadami
w czasie pandemii

Jeśli przebywasz na kwarantannie lub izolacji zawiązany worek

wystaw na balkon lub taras i odczekaj 72 h, dodatkowo spryskaj go

środkiem dezynfekującym. Po tym czasie poproś sąsiada by wrzucił

worek z odpadami. 

72 H

Maseczki, rękawiczki i inne środki

ochronne wrzuć do foliowej torebki a

następie do worka na odpady

zmieszane. 

ŚRODKI OCHRONY

Kiedy wyrzucasz odpady osoby, która

przebywa na kwarantannie lub izolacji

ubierz rękawiczki, włóż wypełniony

worek do pustego worka, szczelnie zawiąż

i przenieś do miejsca przeznaczonego

do gromadzenia odpadów.

POZBYCIE SIĘ

ODPADÓW

Nie zaniedbuj segregacji odpadów. Dziel

odpady na 5 frakcji: papier (niebieski pojemnik

lub worek ), tworzywa sztuczne i metale (żółty

pojemnik lub worek), szkło (zielony pojemnik

lub worek), bio (pojemnik brązowy) oraz

odpady zmieszane (pojemnik czarny).

SEGREGACJA

Maseczki, rękawiczki i inne środki

ochronne wrzuć do foliowej

torebki a następie do worka na

odpady zmieszane.

DOJAZD

Ogranicz bezpośredni kontakt 

z pracownikami branży komunalnej.

Dzięki temu zmniejszasz ryzyko

zachorowania, co pozwoli na

utrzymanie ciągłości odbioru

odpadów. 

ZACHOWANIE

ODSTĘPU

Po wyrzuceniu odpadów umyj

ręce, możesz je dodatkowo

zdezynfekować. 

MYCIE RĄK


