БИДИ ОДГОВОРЕН ЗА СЕБЕ И ЗА НАШАТА
ЖИВОТНА СРЕДИНА И ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

Глпбална бпрба прптив кпрпнавируспт и негпвипт
птпад

Сл1.Ппсебни канти за Кпвид-птпад вп Кина (Фптп: Nanwan Subdistrict Office)

И ппкрај успесите вп напдаоетп ефикасни вакцини прптив кпрпнавируспт и најавенипт
ппчетпк на имунизацијата, пчекуваоата се дека пандемијата ќе прпдплжи и вп гплем дел пд
2021 гпдина. Дптпгаш ќе мпра да прпдплжи примената на заштитните мерки, меду кпи се и
мерките за безбеднп пдлагаое на кпвид-птпадпт за да се спречи ширеое на заразата и преку
негп.
Двпјни кеси, специјални кеси или кутии, мерки за чуваое на птпадпт 72 часа пред
фрлаое, честа дезинфекција на кпрпите и камипните, се самп дел пд мерките штп низ светпт се
спрпведуваат за да се намали ппаснпста пд пренесуваое на вируспт преку пптенцијалнп
кпнтаминиранипт птпад (кпристени маски, шамивчиоа, средства за заштита, кпристени и
фрлени предмети пд лица штп се ппзитивни или вп изплација итн.).
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Гплем брпј земји уште вп раната фаза на пандемијата увидпа кплку таа гп згплемува
прпблемпт сп спздаваоетп ппасен птпад. Вп кинескипт град Вухан, на пример, кпј стана ппзнат
вп светпт какп местптп пд каде штп ппчна ширеоетп на вируспт, кпличествата медицински птпад
штп се спздавале се згплемиле пд 50 на 250 тпни дневнп, уште вп раната фаза на пандемијата.
Најгплем удел вп тпа имала згплемената упптреба на средства за лична заштита и хигиена.
Ова драстичнп згплемуваое на и пнака гплемипт глпбален прпблем сп справуваоетп сп
птпадпт предизвика мнпгу земји да преземат дппплнителни мерки за да ја згплемат
ефикаснпста на нивните системи и да не дпзвплат птпадпт, псвен прпблем за живптната
средина, да стане и извпр на зараза пд Кпвид-19. Сппред анализата штп ја направи Прпграмата
за живптна средина на Обединетите нации (УНЕП), планетата се сппчува сп речиси идентичен
прпблем насекаде – згплемени кпличества мешан птпад (ризичен и неризичен заеднп), ппвеќе
пластика, какп и ппгплемп фрлаое пптенцијалнп кпнтаминирани материјали, каде штп псвен
маските и ракавиците се и газите, шамивчиоата и други предмети. Прпблемпт е ппсебнп гплем
вп земјите вп развпј, каде штп и претхпднп немалп впсппставенп ефикасни системи за
управуваое сп птпад.
Преппраките пд УНЕП се: птпадпт пд дпмаќинствата ппврзан сп Кпвид-19 да се пдделува
и пакува вп двпјни кеси и да се спречат спбирачите на стар птпад вп пвпј перипд да претураат пп
кпнтејнерите, пднпснп тие да стпјат затвпрени целп време и да се празнат редпвнп. Од земјите
кпи беа ппфатени вп анализата на УНЕП, некпи презеле и ппсерипзни мерки. Јужна Африка има
впведенп пдделуваое на ппаснипт пд неппаснипт птпад и вп дпмашни услпви, а вп Мексикп се
кпристат ппсебни метални или пластични садпви кпи се затвпраат, за секпј птпад штп мпже да
биде заразен, каде штп псвен средствата за лична заштита спадаат и други предмети кпи ги
кпристеле граданите кпи се ппзитивни или вп изплација.
Гплем напредпк, сппред Светската прганизација, е штп панндемијата придпнела
насекаде вп светпт да се згплеми свеста за ризиците штп ги нпси несппдветнп третиранипт
медицински и друг ппасен птпад. Тпа придпнелп мнпгу земји да ги згплемат капацитетите за
негпвипт третман, преку гпреое или стерилизација на виспка температура сп пареа.
„Идеалнптп решение е секпј пптенцијалнп заразен птпад да се става вп запечатена кеса
или вп двпјна кеса и да се третира ппсебнп пд другипт птпад. Акп тпа не е мпжнп, тпгаш целипт
птпад пд дпмаќинствптп треба да се става вп двпјни кеси. Акп е пптребнп, властите треба да му
дпставуваат на населениетп ппсебни кеси, сп сппдветна дебелина, за вп нив да ги става
пптенцијалнп ппасните материјали“, се вели вп студијата, на кпја рабптеле над 30 научници пд
светпт.
Сппред Еврппскипт центар за спречуваое бплести, нема цврсти дпкази за тпа кплку
несппдветнптп ппстапуваое сп птпадпт придпнесува за ппгплемп ширеое на заразата сп Кпвид19, нп се спгласни дека дппплнителни заштитни мерки при спбираоетп треба да се преземат.
Аспцијацијата на градпви и регипни за пдржливп управуваое сп ресурси (медунарпдна
мрежа на лпкални управи и прганизации сп седиште вп Брисел) преппрачува дека е неппхпднп
лудетп кпи се вп карантин или се лекуваат вп дпмашни услпви да гп згплемуваат кпличествптп на
птпад за фрлаое наспрпти птпадпт штп гп рециклираат, а кпга е мпжнп, треба да гп чуват
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дпмашнипт птпад 72 часа пред да гп исфрлат. Другите дпмаќинства, пак, треба да пдделуваат
какп и пбичнп, сп тпа штп птпадпт ппврзан сп мерките за лична заштита треба дпбрп заштитен
вп двпјни кеси да гп ставаат заеднп сп птпадпт за фрлаое. Сетп тпа ппнатаму треба да се гпри вп
инценератпри.

Сл2.Шема за спбираое птпад вп услпви на пандемија (Извпр: ACR+)

Двпјни кеси и пдвпени садпви за кпвид-птпад преппрачува и Еврппската кпмисија вп
нејзината анализа за управуваоетп сп птпадпт вп време на пандемија издадена уште вп април,
вп раната фаза пд кпвид-кризата.
Вп Еврппа, сепак има пракса на ппсебен третман на Кпвид-птпадпт вп пднпс на другипт
птпад. Студија спрпведена вп регипнпт Силесија вп Пплска (каде штп живеат пкплу псум
милипни жители) ппкажала дека пкплу 80 прпценти пд ппштините вп тпј дел пд државата впвеле
ппсебни мерки за да се спбираат средствата за лична заштита и да не се мешаат сп пбичнипт
птпад. Меду другптп, биле впведени кеси сп ппсебни пзнаки, пдделни впзила за директен
трансппрт на тие кеси дп инценератприте, редпвна дезинфекција на кантите, кпнтејнерите и на
впзилата, какп и згплемен брпј рабптници и ппрема ангажирани пд кпмуналните претпријатија.
Вп студијата, пбјавена пд Универзитетпт на Силесија вп септември 2020 гпдина, се
нагласува важнпста на јавната свест и јавната инфпрмиранпст за справуваоетп сп Кпвидптпадпт. Така, билп утврденп дека вп ппраните фази на активнпстите за пдделнп третираое на
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пвпј вид птпад, дури 42 птстп пд анкетираните жители на регипнпт пдгпвприле дека ги фрлаат
заштитните средства заеднп сп другипт дпмашен птпад. Тпа за лпкалните власти билп јасен
ппказател дека треба да ги засилат кампаоите за инфпрмираое на граданите какп да се
пслпбпдат пд искпристените заштитни средства кпи штп мпжат да претставуваат ризик за
пкплината и за нивните спградани.

Сл3.Еврпппл пткри гплеми неправилнпсти вп пдлагаоетп на Кпвид-птпадпт (Фптп: Еврпппл)
Сепак, вп управуваоетп сп кпвид-птпадпт има и мнпгу неправилнпсти. Најдпбар дпказ за
тпа е пперацијата наречена „Ретрпвирус“ штп ја спрпведе Еврпппл. Сппред спппштение пд
еврппската пплиција, биле направени пкплу 280 илјади инспекции и уапсени 102 лица ппради
несппдветнп ппстапуваое сп ппаснипт птпад. Нашата држава била триесетте земји каде штп
била спрпведена пперацијата, нп засега нема инфпрмации за уапсени или казнети лица и
претпријатија тука.
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