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Фрлените маски какп кпвид-минскп ппле 

 

 

Сл1. Честа слика на јавните површини (Фото: Екологист) 

 

Какп штп науката ппдпбрп гп заппзнава кпрпнавируспт штп ја предизвика актуелната 

светска пандемија, така стануваат се ппјасни начините на кпи тпј мпже да се пренесува. 

Научниците и лекарите вп пваа смисла се спгласни – фрленипт кпвид-птпад претставува ризик 

за јавнптп здравје и за живптната средина. 

Насекаде низ земјава лудетп веќе се навикнаа да прескпкнуваат десетици фрлени маски 

дпдека се движат низ улиците. Гпдинава, есенскптп шаренилп пд паднати лисја гп „збпгатија“ и 

паднатите маски вп различни бпи и фпрми - пд рачнп израбптени платнени прекривки за 

ппвеќекратна упптреба, преку купени медицински маски, сѐ дп скапите КН95 и слични мпдели. 

Ова е самп еден пд видпвите кпвид-птпад штп се спздава вп време на пандемијата. 

Гумените ракавици и другите заштитни средства, истп така влегуваат вп пваа категприја, какп и 
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шамивчиоата и други средства за хигиена. Ппнатаму, сп пглед дека имаме пкплу 22 илјади 

активни случаи, пд кпи 95 птстп се лекуваат вп дпмашни услпви, тпа значи дека илјадници 

семејства редпвнп исфрлаат предмети пд свпите дпмпви на кпи е мпжнп да се задржал 

вируспт. 

Секпја ппвршина е ризична и мнпгу студии дпсега ппкажале дека кпрпнавируспт се 

задржува на различни ппвршини дплгп време. Вп ткаенините мпже да ппстане и дп 48 часа, а 

на пластични или на други тврди ппвршини уште ппдплгп. Вп една пд ппследните пбјавени 

студии, физичари пд Индискипт институт за технплпгија утврдиле дека иакп микрпкапките штп 

чпвекпт ги испушта при дишеоетп се сушат за некплку секунди, вируспт успева да спздаде 

влажна пбвивка пкплу себе чија дебелина се мери вп нанпметри (еден милипнити дел пд 

милиметарпт) и на тпј начин да ппстане надвпр пд чпвекпвптп телп се дпдека некпј друг не ја 

дппре таа ппвршина и гп пренесе вируспт на негпвата кпжа, а пптпа сп дппираое на устата, 

нпспт или на пчите да гп внесе вп прганизмпт. 

Сетп тпа впди кпн заклучпкпт дека кпвид-птпадпт е ппасен птпад и така треба да се 

третира. Фрлените птпадпци на улиците и вп паркпвите ја загрпзуваат целата пппулација, 

пспбенп децата, нп и пна штп се фрла вп кантите за дубре и вп кпнтејнерите мпже да биде 

ризичнп, најмнпгу за рабптниците вп кпмуналните претпријатија и за спбирачите на 

секундарни сурпвини, кпи на пвпј начин дпадаат вп директен дппир сп пптенцијалнп 

кпнтаминирани спдржини. 

 

Сл2. Маската си „отслужила“ и сега ги загрозува другите (Фото: Екологист) 
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Ппради презафатенпст сп справуваоетп сп пандемијата, пд Министерствптп за 

здравствп не беа вп мпжнпст да пдгпвпрат на прашаоата кплкав ризик за ширеое на вируспт 

претставува фрленипт птпад какп маските, ракавиците и другите средства и какп треба да се 

ппстапува. Остануваат ппштите преппраки дека птпадпт треба да се фрла вп затвпрени канти и 

кеси. 

Сппред напдите на д-р. Драган Данилпвски пд Институтпт за епидемиплпгија, вируспт 

мпже да се пренесе кпга се дппира инфицирана ппвршина, а пптпа се дппира лицетп. Сппред 

тпа, предмети штп биле директнп вп кпнтакт сп устата и сп нпспт на друг чпвек се серипзнп 

ризични. 

„Вируспт мпже да пстане инфективен сп часпви дп денпви на ппвршини какп штп се 

рачки на врати. Пптпчнп, вируспт е инфективен ппвеќе пд три дена на пластика и не'рдпсувачки 

челик, еден ден на картпн и дп четири часа на бакар. Сепак, пва варира врз пснпва на 

влажнпста и температурата“, вели дпктпрпт Данилпвски. 

Ппзнатп е дека маските за еднпкратна упптреба спдржат пластика, а и дека дел пд 

другите мпже да спдржат пластични елементи. Сп тпа, сппред напдите, кпга се фрлаат на нив 

пстанува не самп кпрпнавируспт, туку мпже да се најдат и други патпгени честички, какп 

бактерии. Оспбенп вп ткаенините, каде штп тие ппдплгп се задржуваат. 

Причината зпштп првпат размислуваме за пвпј прпблем е затпа штп маски, ракавици и 

заштитни средства никпгаш дпсега не биле дел пд птпадпт на граданите. Нив ги кпристеле пред 

сѐ медицински лица и други врабптени вп специјализирани устанпви, кпи пптпа сппдветнп ги 

птстранувале вп ппсебни садпви, какп вп медицинскипт птпад на пример. Денес, кпга секпј има 

маска, пва станува ппшт прпблем. 

За кплкав прпблем станува збпр? Маски се прпизведуваат вп земјата, се увезуваат пд 

странствп, а истп така се израбптуваат вп дпмашни услпви. Невпзмпжнп е да се утврди кплкав е 

брпјпт на маски вп мпментпв, нп има некпи индикатпри штп ја пткриваат димензијата на 

сегашната спстпјба. 

Ппдатпците за јавните набавки ппкажуваат дека пд март, кпга ппчна кпрпна кризата, 

државните институции купиле над еден милипн парчиоа маски, најгплемипт дел за 

еднпкратна упптреба. За разлика пд ппранп кпга маски купуваа самп здравствените устанпви и 

не вп тплкав брпј, сега нив ги набавуваат буквалнп сите устанпви, пд Министерствптп за 

внатрешни рабпти кпе штп е рекпрдер пп набавките, пптпа Министерствптп за култура, разните 

инспектпрати, пбразпвни устанпви, вклучителнп и Македпнската академија на науките и 

уметнпстите. Сп пглед дека дпминантни вп бараоата беа маските за еднпкратна упптреба, 

мпже да се заклучи дека гплем дел пд нив веќе се фрлени некаде. 

Државните институции имаат прптпкпли за справуваое сп птпадпт (псвен акп имаат 

неспвесни врабптени вп службите штп се пслпбпдиле пд маските на јавен прпстпр). Сп пглед 

дека целипт јавен сектпр вп земјава брпи пкплу 140.000 луде и за нив биле набавени милипн 

маски, мпже да се заклучи дека низ рацете на ппштата пппулација прпшле и десетпати ппвеќе 

маски. Не е чудп штп ги гледаме насекаде. 



 

 

FLOROZON 
Center for Environmental Democracy 

Office address: Office address: Vostanichka, 2/7, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia 
Office Phone: +389 25208249; Mobile: +389 78 430 251 

E-mail: contact@florozon.org.mk; Web site: www.florozon.org.mk 

 

Сл3. Децата се особено изложени на ризиците од инфицираниот отпад (Фото: Екологист) 

Британските научници пресметале дека акп секпј кпристи една маска на ден цела 

гпдина, се спздаваат илјада тпни нпв птпад месечнп на милипн жители (две илјади тпни вп 

случајпт сп Македпнија). Американскптп хемискп здружение, пак, пресметалп дека вп светпт се 

прпизведуваат и фрлаат пп 129 милијарди маски и 65 милијарди пара ракавици месечнп. 

Преведенп вп македпнски услпви тпа би значелп дека секпј месец се фрлаат пп 33 милипни 

маски. 

Овие се прегплеми брпјки и се впдат пд претппставката дека целптп население 

упптребува маски за еднпкратна упптреба, штп за среќа не е случај. Сепак, дури и димензиите 

да се 10-20 пати ппмали пд пвие најлиберални прпценки, тпа ппвтпрнп значи дека има 

пгрпмнп кпличествп птпад за кпј е утврденп дека мпже да предизвика зараза акп некпј гп 

дппре. Гплемп кпвид-минскп ппле на улиците. 

 

 


