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ÎNFORMARE
privind gestionarea deșeurilor pe perioada stării de urgență pe teritoriul României

În conformitate cu informarea Institutului Național de Sănătate Publică,
deșeurile generate de personae aflate în supraveghere în centrele de carantină din
România, sunt considerate deșeuri periculoase și vor fi gestionate conform Ordinului
M.S. nr. 1226/2012. Deșeurile infecțioase vor fi preluate și transportate de către
operatori economici autorizați și eliminate prin incinerare.
În ceea ce privește deșeurile menajere de la populația aflată în izolare la
domiciliu acestea vor fi preluate în continuare conform modului de colectare uzual, cu
luarea tuturor măsurilor de protecție a sănătății personalului. Mai mult ca niciodată se
impune colectarea separată a fracției reciclabile și neamestecarea deșeurilor. Astfel
deșeurile reciclabile uscate se vor stoca o perioadă cât mai mare de timp la locul de
generare (se estimează că virusul pe hârtie rezistă până la 24 ore, iar pe metal și
plastic între 3-9 zile). Aceste deșeuri sunt puse în saci și legați la gură, iar cetățenii să
indice data la care au închis sacii. Cu toate acestea pentru siguranța lucrătorilor din
stațiile de sortare, unde sortarea se face manual, se recomandă ca sacii cu reciclabile să
fie stocați temporar pe amplasamentul stației cel puțin 9 zile înainte de sortare.
Deșeurile reziduale trebuie eliminate direct cu luarea tuturor măsurilor de siguranță.
În cazul în care operatorii de salubritate se confruntă cu probleme de personal trebuie
să ia măsuri pentru a reduce frecvența colectării reciclabilelor și asigurarea frecvenței
necesare pentru deșeurile reziduale și a biodeșeurilor.
Nu în ultimul rând trebuie menționat că pe primul plan se află sănătatea oamenilor,
Prin urmare operatorii de salubritate trebuie să se asigure că pun la dispoziția
muncitorilor echipamentele de protecție necesare (măști, mănuși, combinezoane etc.)
și material de dezinfectare, iar vehiculele sunt dezinfectate periodic.

