Menaxhimi i mbeturinave komunale gjatë pandemisë së
koronavirusit (COVID-19) - Udhëzim për qytetarët
Me përhapjen e pandemisë së koronavirusit (COVID-19), menaxhimi i mbeturinave mbetet një
shërbim publik urgjent dhe kritik për të zvogëluar rreziqet e mundshme për shëndetin e
njeriut dhe mjedisin. Gjatë kësaj krize shëndetësore, të punësuarit në pastrimin e rrugëve dhe
menaxhimin e mbeturinave janë ndër grupet më të rrezikuara. Këta punëtorë janë në kontakt
të drejtpërdrejtë me mbeturina potencialisht të infektuara/të kontaminuara që hudhen nga
amvisëritë, bizneset dhe institucionet. Duke pasur parasysh transmetueshmërinë e lartë të
virusit dhe mundësinë për të mbijetuar në sipërfaqe të ndryshme për shumë orë, rreziku i
punëtorëve sanitar për t’u infektuar është i lartë.
Për këtë arsye, është më se e rëndësishme që të gjithë të bëjmë të pamundurën për t’i
mbrojtur, por edhe për t’i ndihmojmë punëtorët që të kryejnë punën e tyre në mënyrë të
shëndetshme dhe të vazhdueshme.

Si mund të kontribuojmë ne si qytetarë në mbrojtjen e shëndetit publik?

1

Të gjitha mjetet e mbrojtjes që ne përdorim, siç janë dorezat, materialet e
dezinfektimit, maskat dhe dezinfektuesit duhet të vendosen në qese të
mbeturinave dhe nuk duhet të shpërndahen nëpër rrugë ose të hudhen në
kontejnerë të mbeturinave të pa përcaktuara.
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Mos i lini qeset e mbeturinave të hapura, dhe sigurohuni që të përdorni
.
qese të veçanta që mbyllen me një kordon ose t'i mbyllni ato
sa më
hermetikisht që të jetë e mundur.

Vendosni qeset e mbeturinave brenda kontejnerëve në mënyrë që të mos ketë
mundësi kontakti me persona ose kafshë endacake. Mos lini qese jashtë kontejnerëve
ose përreth. Në rast se kontejneri është i mbushur, gjeni një kontejnerë afër që ende
ka hapësirë ose mbajeni qesen me mbeturina në shtëpi për një ditë tjetër.
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Shmangni punët që gjenerojnë mbeturina shtesë siç janë riparimet,
dhe mos vendosni mbeturina masive në rrugë, si mobile ose materiale
tjera të vëllimshme.

Udhëzime për të infektuarit ose ata që shfaqin simptoma te COVID-19:
•

Mbushni qeset e mbeturinave deri në 2/3 maksimum, lidhni fort dhe vendosini në një qese
të dytë dhe atë e mbylleni fort. Sigurohuni që të dy qeset të jenë pa vrima.

•

Përdorni doreza për të mbyllur dhe lidhur qeset, si dhe për t'i transportuar ato në kontejnerë
të mbeturinave.
Mbani mbeturinat për së paku 72 orë para se të vendosni qeset në kontejnerët e mbeturinave.

•
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