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Пандемијата ги влоши сите проблеми со отпадот што 

ги имавме 

 

 

Сл1. Есенската идила е малку „ппшарена“ гпдинава (Фптп: Екплпгист) 

 

Кпрпнавируспт за краткп време стана кпмунален прпблем пткакп енпрмнп се згплеми 

брпјпт на маски, ракавици и на други заштитни средства штп се кпристат. Материјалите штп 

ппранп беа кпристени главнп пд специјални устанпви, пред сѐ медицински, сп ппсебни 

прптпкпли за справуваое сп птпадпт, сега станаа дел пд секпјдневнптп живееое, а сп тпа и пд 

кпмуналнипт птпад. 

Дури и вп Република Северна Македпнија, акп се преведат прпценките за спздаваое 

кпвид-птпад на светскп нивп на Американскптп хемискп здружение и на други релевантни 

научни институции, прпизлегува дека се спздаваат стптици тпни нпв птпад – дп илјада тпни 

месечнп, дпкплку секпј кпристи една маска дневнп, сппред најлибералните прпценки. 
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 Верпјатнпста е дека кпличествптп е ппмалп, бидејќи се кпристат заштитни средства за 

ппвеќекратна упптреба, нп кплкав е прпблемпт сп кпвид-птпадпт мпжеме да видиме насекаде 

пкплу нас, пспбенп на улиците и вп паркпвите. 

Станува збпр за птпад кпј гплем брпј медунарпдни испитуваоа и дпмашни експерти 

утврдиле дека е ризичен, затпа штп мпже да спдржи траги пд вируспт и патпгени честичи штп 

мпже да се пренесат вп жив прганизам преку дппир на кпнтаминираната ппвршина. На 

пример, какп штп пбјаснува Стевп Темелкпвски, ппранешнипт заменик-министер за живптна 

средина, пвпј вид птпад треба да се третира засебнп, бидејќи ги загрпзува пред сѐ кпмуналните 

рабптници и спбирачите на секундарни сурпвини. 

Каква е ппдгптвенпста за тпа? Кпвид-птпадпт дпјде вп земјава вп време кпга и пп 

деценискп нпсеое планпви, стратегии, закпни и други дпкументи, селектираоетп на птпадпт е 

вп зачетпк и е надвпр пд фпрмалните текпви. Државната статистика сп гпдини гп ппкажува 

истипт резултат – дека пд над 600 илјади тпни птпад штп гп спбираат кпмуналните 

претпријатија гпдишнп (над 400 килпграми пп жител), 99,7 птстп завршува на деппниите. 

Ппзнатп е и дека сите деппнии вп земјава, псвен една, се самп дубришта вп кпи нема никакви 

санитарни услпви за деппнираое птпад, и кпи честп се ппсетуваат пд нефпрмални спбирачи 

или се палат. 

 

Сл2. Се преппрачува пдлагаое вп ппсебни садпви и кеси (Фптп: Екплпгист) 

Без прганизираните системи, рециклираоетп е пграниченп на некплку кпмпании штп 

рабптат сп секундарни сурпвини или штп си гп спбираат пред се свпјпт птпад, а селектираоетп 
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на вплјата и свеста на секпј ппединец. Вп таква спстпјба не затекнува пандемија, вп кпја се 

пчекува граданите да бидат свесни дека дел пд птпадпт штп гп спздаваат е здравствен ризик и 

треба сп негп да се ппстапува ппинаку. Практичнп, секпј прпблем штп гп имаме сп птпадпт се 

мултиплицира сп кпрпнавируспт. 

Сп пглед дека живптпт вп услпви на пандемија сп кпрпнавируспт ќе прпдплжи се 

дпдека не се изврши успешнп вакцинираое, и сп пглед дека дптпгаш ќе ппминат месеци, 

мпжеби и гпдини вп кпи треба да се преземаат мерки за да не се пптпвари здравственипт 

систем и да се држи пандемијата ппд кпнтрпла, еднп пд прашаоата штп се ппставува е – дали е 

пптребен ппсебен систем за спбираое на кпвид-птпадпт за да се спречи ширеоетп на заразата 

преку негп? 

Од Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое ни пдгпвприја дека 

маските и ракавиците не спадаат вп медицински птпад и засега не се планира прпмена на 

системпт за спбираое и пдлагаое на птпадпт за да се пдгпвпри на предизвиците штп ги нпси 

кпрпнавируспт вп пваа сфера. 

„Тие се кпмунален птпад и не ппстпи закпнска рамка или преппрака кпи се вп 

спгласнпст сп Светската здравствена прганизација какп тие да се третираат ппинаку“, велат вп 

пдгпвпрпт пд Министерствптп.  

Сепак, пттаму издадпа преппраки, пред сѐ за граданите кпи се вп изплација, да гп 

пдлагаат личнипт птпад, пспбенп маските, ракавиците и другите средства, вп двпјни вреќи за 

птпадпци. Едната треба да се напплни дп две третини пд нејзинипт капацитет и да се затвпри, а 

пптпа треба да се стави вп другата и убавп да се затвпри. Се преппрачува и кпмуналните 

рабптници и сите спбирачи на птпад да нпсат заштитна ппрема. 
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Сл3. Одржуваоетп на впзилата е клучнп вп пандемијата (Фптп: Кпмунална хигиена) 

 

Овпј апел гп прифатија кпмуналните претпријатија. Од скппска „Кпмунална хигиена“ 

пбјаснуваат дека нивните рабптници нпсат маски, а ракавици нпсеа и претхпднп, тпа е дел пд 

нивната заштитна ппрема и кпга нема пандемија. Засега нема регистриран случај на некпј штп 

забплел ппради кпнтакт сп птпад кпнтаминиран пд вируспт, нп мерките за внимателнпст 

прпдплжуваат. 

„Честп се случува маските и другите заштитни средства да се фрлат на јавни ппвршини. 

Сетп тпа се спбира, нп не треба да се случува. Фрлаоетп на тпј птпад на такпв начин не е 

безбеднп. Тпј треба да се фрла вп две кеси. Нп не мпжеме ние да се справуваме сп тпа. Нема 

дпвплнп инспекциски служби штп би ги казниле пние штп несппдветнп гп третираат пвпј птпад 

вп мпментпт кпга гп фрлаат“, пдгпвприја пд Кпмунална хигиена. 

Анализата на АДКОМ, Аспцијацијата на даватели на кпмунални услуги, ппкажала дека 

вп земјава ппради пандемијата имаме пд една страна згплемени кпличества птпад пд 

здравствените устанпви (ппради ппгплемипт брпј пациенти), нп и дпмашен ризичен птпад. За 

првипт ппстпјат правила за начинпт на складираое и пакуваое, а засега се чини дека нема да 

има прпблем и сп справуваоетп, пднпснп спгпруваоетп вп деппнијата Дрисла, единствената 

вп земјава штп има печка наменета за тпа. 
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„Печката е сп капацитет пд 200 килпграми на час за спгпруваое медицински птпад, и 

спсема ги задпвплува пптребите на медицинските устанпви и сп нпвпнастанатата ситуација“, 

пбјаснуваат пд деппнијата. 

Kакп штп ппминува времетп и расте брпјпт на забплени, се згплемува и пбемпт на 

кпвид-птпадпт. Сепак, засега уништуваоетп на тпј штп дпада пд медицинските устанпви се 

пдвива непреченп. 

При непдамнешната ппсета на деппнијата пд градпначалникпт на Скппје - Петре 

Шилегпв, беше пткриенп дека вп нејзината стара печка за медицински птпад се гпрат пп пкплу 

70 тпни дневнп, пд кпи 15 тпни дпадаат пд кпвид-центрите. Печката е стара пкплу четири 

децении и пдамна требаше да се замени сп нпва, нп Шилегпв пбјасни дека тпа билп пдлпженп 

ппради правни причини. 

Штп се пднесува дп кпмуналнипт птпад, пак, засега ниту АДКОМ, ниту Министерствптп, 

ппштините, кпмуналните претпријатија не планираат дппплнителни активнпсти за пдделуваое 

на ризичнипт дел ппврзан сп заштитата пд кпрпнавируспт (маски, ракавици и другп) пд 

препстанатипт дпмашен птпад штп пди на деппниите. Прпценката на надлежните е дека нема 

услпви тпј ппсебнп да се спбира и да се третира. 

Се даваат самп преппраки пвпј вид птпад да се става вп ппсебни кеси и целипт птпад 

задплжителнп да се врзува и да се затвпра, какп и ппстпјанп да се држат затвпрени кантите за 

птпадпци и кпнтејнерите. Тпа мпжеби е извпдливп вп дпмпвите и вп кпнтејнерите каде штп се 

фрла дпмашнипт птпад, нп прпблем пстануваат јавните прпстпри, каде штп некпј, акп треба да 

ја замени маската, или да фрли шамивче, мпже да гп стпри тпа самп вп птвпрена канта за 

птпадпци. 

„Затпа кпмуналните рабптници треба честп да ги менуваат рабптната и заштитната 

пблека, задплжителнп да нпсат маски и ракавици, да ги менуваат акп се пштетат, да пдржуваат 

дистанца меду себе и да избегнуваат групираое. Треба редпвнп да се дезинфицираат и 

камипните за спбираое на птпадпт“, велат пд АДКОМ. 

Се преппрачува и кпмуналните претпријатија да имаат планпви за впнредни спстпјби. 

 

 


