METODA DE LIVRARE ȘI AMBALAREA DEȘEURILOR DE CĂTRE UTILIZATOR POZITIV LA
CORONAVIRUS
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3°
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1

Utilizatorii TREBUIE să utilizeze
trei pungi posibil rezistente (una
în cealaltă) în containerul
utilizat
pentru
colectarea
nediferențiată, într-un mediu
casnic (coș de gunoi).

2

3

Toate deșeurile (plastic, sticlă, hârtie,
umed, metal și deșeuri nesortate etc.)
trebuie aruncate în același recipient
utilizat pentru colectarea nesortată, întrun mediu casnic (coș), fără a respecta
obligații de colectare separată.

Chiar și batistele sau sulurile de
hârtie, măștile, mănușile și
prosoapele de unică folosință
trebuie aruncate în același
recipient pentru colectarea
nediferențiată, într-un mediu
casnic (coș de gunoi)).
PRIMA

2°

5
Punga bine închisă trebuie dezinfectată
extern utilizând înălbitor sau produse
care conțin 75% alcool (de exemplu
alcool etilic comun), în momentul livrării.

6
Geanta, deja utilizată pentru
colectarea
nediferențiată,
trebuie
afișată
conform
calendarului care va fi furnizat
de operator, într-un loc unde
operatorii să poată accesa cu
ușurință.

4
Purtând mănuși de unică
folosință,
utilizatorul
trebuie să închidă bine
pungile fără să le strângă
cu
mâinile,
folosind
șireturi
sau
bandă
adezivă.

DOPO

3°

1°

7

Odată ce pungile sunt bine
închise, mănușile uzate trebuie
aruncate în pungile noi pregătite
pentru colectare separată (trei
pungi posibil rezistente, una în
cealaltă). Imediat după aceea,
utilizatorul va trebui să se spele
pe mâini cu agenți de curățare.

8
Poziționarea containerului /
sacului
care
conține
deșeurile trebuie să aibă loc
într-un loc în care operatorii
să poată accesa cu ușurință.

CONFERINȚĂ ȘI FAZĂ DE COLECTARE
Managerul operațional al serviciului pentru deșeuri asigură livrarea unui set de pungi și bandă adezivă dedicată
pentru colectarea nediferențiată direct la domiciliul persoanei care a dat rezultate pozitive.
Utilizatorul afișează geanta pe șosea în fața numărului casei, în conformitate cu zilele calendaristice furnizate
de
Administrator.
Responsabilul, echipat cu EIP adecvat, a ajuns odată la domiciliul persoanei care a dat rezultate pozitive,
igienizează punga deja afișată în zona publică, precum și suprafața unde a fost depusă prin intermediul unei
soluții alcoolice și golește punga. interiorul vehiculului.

