Hlásenie rozhlasu zo dňa 23.03.2020

Pošta Palárikovo oznamuje občanom, že až do odvolania bude otváracia doba od 8.00 do
13.00 hod.

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča likvidovať použité rúška a vreckovky
z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy v pôsobnosti
Ministerstva životného prostredia SR a v uvedenej súvislosti Vás preto upozorňujeme,
aby ste tento druh odpadu nevhadzovali do vriec určených na separovaný odpad. Použité
vreckovky, plienky, vatové tyčinky, vložky a podobne NEPATRIA do triedeného odpadu.
Je potrebné ich umiestňovať do smetných nádob určených na zmesový komunálny odpad.
Zároveň opravujeme predchádzajúcu výzvu zberovej spoločnosti: je ZAKÁZANÉ
akýkoľvek odpad spaľovať.

COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní
s komunálnym odpadom: Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak
ako všetky iné vírusy, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje.
Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia
kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.
Zároveň podľa najnovších poznatkov, ktoré boli publikované Svetovou zdravotníckou
organizáciou (WHO) z 3. marca 2020 („Water, sanitation, hygiene and waste
management for the COVID-19 virus“) neexistujú žiadne dôkazy o prenose vírusu
COVID-19 pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej
starostlivosti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako pri komunálnom
odpade.
V súčasnosti pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR štandardné postupy
v zdravotníctve pre COVID-19, osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre pacientov.
V odporúčaní pre pacienta nakazaného uvedeným vírusom v domácej liečbe vyplýva
nakladať s použitým materiálom (rúška, vreckovky) ako s bežným odpadom, ktorý si
nevyžaduje špeciálny postup nakladania: https:www.standardnepostupy.sk/zverejnenestandardy-rozdelenie/.
Na základe vyššie uvedeného a pri používaní ochranných pracovných prostriedkov
pracovníkov (rúška a rukavice) nie je predpoklad rizika prenosu nákazy pri nakladaní
s komunálnym odpadom, touto formou.
Vychádzajúc z týchto skutočností Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča likvidovať
použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej
legislatívy v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a v uvedenej súvislosti
odporúča upozorniť verejnosť, aby tento druh odpadu nevhadzovala do nádob určených
na separáciu odpadu (papier).
Text vypracoval: Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR

