
                                OZNAM 

Vírus sa nevyhýba ani pracovníkom ktorí zabezpe-
čujú odvoz odpadu, buďte preto ohľaduplní a dbajte 
viac ako inokedy na množstvo produkovaného 
odpadu a jeho správne triedenie. 

• Nakupujte len nevyhnutné veci, aby ste eliminovali 
množstvo vyprodukovaného odpadu, a neplytvajte 
potravinami, znížite tak množstvo odpadu. 

• Dbajte na to, aby ste do triedeného odpadu 
vyhadzovali riadne stlačené fľaše, krabice a iné 
obaly, čím sa naplno využije kapacita kontajnerov. 

• Neukladajte odpad vedľa kontajnerov. Pracovníci 
zberových služieb nie sú voči vírusu imúnni, 
nezvyšujte riziko ich nakazenia tým, že ich budete 
vystavovať manipulácii s odpadom mimo smetných 
košov. 

• Ak máte doma odpad, ktorý je potrebné odovzdať 
na zbernom dvore, a neohrozuje vás v domácom 
prostredí, vydržte to a odložte návštevu zberného 
dvora na neskôr. 

ÚVZSR odporúča likvidovať použité rúška a 
vreckovky z domácností ako bežný komunálny 
odpad, treba ich ukladať do zberných nádob na 
zmesový komunálny odpad. 

POZOR!!! Použité rúška a vreckovky nevhadzovať 
do nádob určených na triedený odpad! 

ÚVZSR vydala odporúčanie ako postupovať pri 
nakladaní s komunálnymi odpadmi u osôb, ktoré sú 
v domácej povinnej karanténe. 

• odpad, ktorý vzniká v ich domácnosti, vkladali do 
plastového vreca na odpadky a po naplnení ho 
riadne zviazali, 

• po naplnení vrece s odpadom vložili do druhého 
vreca a takto uložený odpad držali doma, kým nie 
sú známe výsledky testov alebo kým nebude odpad 
takto uložený najmenej 72 hodín (3 dni), 

• až po uplynutí 72 hodín alebo po oznámení 
negatívnych výsledkov testov umiestnili odpad 
z domácej karantény do zberných nádob. 

Takýmto nakladaním s potenciálne infekčným 
odpadom sa zníži šanca, aby do kontaktu s ním prišli 
ďalšie osoby, vrátane zamestnancov VPS Fiľakovo, 
ktorí zabezpečujú jeho zvoz. 

 

 
 

ÉRTESÍTÉS 

A vírus nem kerüli el a szemét elszállítással foglal-
kozó munkásokat sem ezért legyenek figyelmesek és 
ügyeljenek jobban mint máskor a keletkező szemét 
mennyiségére és szelektálására. 

• Csak a legszükségesebb dolgokat vásárolják, hogy 
így is kizárjuk a szemét keletkezését, ne pazarolják 
az élelmiszert, csökkentsék a szemét mennyiségét. 

• Figyeljenek oda, hogy a szelektált hulladékba csak 
összenyomott, összehajtott flakonokat, kartonokat 
és egyéb csomagolásokat dobjanak, így a teljes 
konténer kapacitások kihasználhatók. 

• Ne rakják le a szemetet a konténerek mellé. 
A szemétgyűjtést végző munkások nem immunisak 
a vírus ellen, ne növeljék számukra a vírusfertőzés 
kockázatát azzal, hogy a gyűjtőedény mellé rakott 
hulladékot is kezelniük kell. 

• Ha van otthon olyan hulladék melyet a gyűjtő-
udvarban kell leadni és nem veszélyezteti Önöket 
az otthoni környezetükben, legyenek türelmesek és 
a gyűjtőudvar látogatását halasszák későbbre. 

A SZK Közegészségügyi Hivatalának ajánlása 
alapján a használt szájmaszkokat és zsebkendőket 
a kevert háztartási hulladék gyűjtőedényébe kell 
kidobni, megsemmisítésük az általános háztartási 
hulladékkal azonos módon történik. 

VIGYÁZAT!!! A használt szájmaszkokat és 
zsebkendőket nem szabad a szelektíven gyűjtött 
hulladék gyűjtőedényébe kidobni. 

A SZK Közegészségügyi Hivatala által kiadott 
ajánlás szerint kell eljárni a hulladék kezelés során 
ha a hulladék házi karanténban levő személyeknél 
keletkezik. 

• a házi karanténban keletkező hulladékot  műanyag 
szemeteszsákba kell rakni és a zsákot miután 
megtelt össze kell kötni, 

• a hulladékkal megtöltött zsákot belehelyezzük egy 
másik zsákba és addig otthon tároljuk amíg nem 
lesz ismert a teszt eredménye vagy addig amíg 
a hulladék tárolás ideje legkevesebb 72 óra (3 nap), 

• csak 72 óra eltelte után, vagy ha negatív tesztered-
ményről kapunk értesítést, lehet a karanténban 
tárolt hulladékot kitenni a gyűjtőtartályba. 

A potenciálisan fertőző hulladék ilyen kezelésével 
tudjuk csökkenteni az esélyét annak, hogy 
kapcsolatba kerüljenek vele más személyek is, 
beleértve a KHSZ (VPS) Fülek alkalmazottait is, 
akik biztosítják a hulladék elszállítását. 


