Obecné informace
• Nakládání s odpady NENÍ součástí tzv. kritické
infrastruktury – patří však mezi nezbytné služby
přímo navázané na činnost kritické infrastruktury.
• Je nutné zabezpečit aktivity kontinuálně a ochrana
pracovníků, kteří nakládání s odpady musí být pro
všechny zúčastněné strany prioritou.
• Pro info - Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích
pro určení prvku kritické infrastruktury

Produkovaný odpad
1. „Běžná“ domácnost
2. Domácnost v karanténě
3. Domácnost s prokázanou nákazou
Ad 2. a 3. – potřeba poučení v rámci karanténních
opatřeních jak nakládat s odpadem.

“Běžná“ domácnost
• Roušky a jiné ochranné pomůcky
- po použití vložit do plastového obalu, který
následně vložit do dalšího plastového obalu a
zavázat – následně je možné odkládat do směsného
komunálního odpadu
• Směsný komunální odpad – beze změny
• Tříděný odpad – beze změny

Domácnost v karanténě
• Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) – uložení
do plastového pytle
• Plastové pytle - minimální tloušťka 0,2 mm
• Po naplnění pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně
zavázat a na povrchu ošetřen dezinfekčním
prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do
druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl
být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel
až poté dán do běžného kontejneru na směsný
komunální odpad.

Domácnost s prokázanou nákazou
• Stejně jako v předchozím případě – veškerý odpad
do pytle (případně dvojitého) – každých 24 hodin
pevně zavázán a povrch desinfikován
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a
jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z
lokálních možností bezpečného odstraňování
směsného komunálního odpadu a minimalizace
rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i
rizika pro ostatní občany – PO DOHODĚ SE
SVOZOVOU SPOLEČNOSTÍ

• V územích nebo obcích kde byla v důsledku výskytu
onemocnění COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné
přijmout další opatření na základě zhodnocení rizik pro
pracovníky svozových firem i obyvatel.
• Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit
místně příslušný úřad po konzultaci s orgánem ochrany
veřejného zdraví (OOVZ) a svozovými firmami. Jde např.
o omezení přístupu ke sběrným nádobám za účelem
nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je
vybírání odpadu z popelnic jinými osobami, přebírání
odpadu; dále odkládání zavázaných pytlů mimo
kontejnery, třídění odpadů, oddělený svoz odpadů
apod.
• WHO doporučuje přijmout taková opatření, která by
zajistila, že tento odpad nebude odstraněn uložením na
skládku.

Obce provozující svozovou
společnost
• Zatím neprokázána nákaza tímto způsobem (ani při
nakládání se zdravotnickým odpadem)
• Nicméně - Směsný komunální odpad je nutno z
hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za
odpad nebezpečný, a proto je nezbytné, aby
pracovníci byli poučeni, jak bezpečně s ním
nakládat, jak používat vhodné ochranné pomůcky a
jak dodržovat hygienická opatření.

Osobní ochranné pomůcky
• Nutné proškolení práce s OOP
• ochranné brýle chránicí oči před kontaminací např.
tekutými odpady, aerosolem apod.,
• obličejová rouška nebo ochranná obličejová maska s
biologickým filtrem (respirátorem), který zachycuje viry
a chrání nos a ústa, volba OOP je podle míry rizika
• vhodný pracovní oděv, který chrání tělo před kontaktem
s odpady, vhodné pevné nepropustné rukavice, které
chrání ruce před kontaktem s odpady a poraněním,
• vhodná obuv, která chrání nohy před poraněním a
kontaktem s odpady.
• nezapomínat na očištění a desinfekci OOP po použití.

Hygienická opatření
• Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a
vodou.
• Při manipulaci s odpady nedotýkat se obličeje, úst, očí, nosu nebo
otevřených ran.
• Při manipulaci s odpady nejíst, nepít a nekouřit. Vždy před jídlem
nebo pitím umýt ruce mýdlem a vodou a použít k dezinfekci rukou
plně virucidní dezinfekční prostředek, např. Spitaderm nebo
Sterillium Virugard.
• Před jídlem odstranit znečištěný pracovní oděv a konzumovat
potraviny na místech k tomu určených, která jsou vždy mimo
možnou kontaminaci odpady.
• Po manipulaci s odpady, před použitím WC a po něm, umýt ruce
mýdlem a vodou.
• Pokud se odpad dostane do kontaktu s očima, jemně vypláchnout
oči čistou pitnou vodou.

Hygienická opatření
• Používat pevné rukavice pro zabránění poranění a
kontaktu s odpady.
• Na pracovišti nosit pevné boty.
• Před opuštěním pracoviště je nezbytné používat tzv.
hygienickou smyčku. Jedná se o dvě samostatné
šatny, kde v jedné odloží pracovníci své pracovní
oděvy a přes sprchy prochází do druhé šatny, kde
mají své civilní oděvy. Vždy je třeba používat
vhodnou desinfekci. Tímto způsobem je
minimalizována pravděpodobnost přenosu jakékoli
infekce z “pracovního” do “civilního” života.

Příklady z území – svozové
společnosti
• Více týmů/pracovníků, které se vzájemně
nepotkávají (ani v šatně)
• Omezení svozu některých druhů odpadů –
velkoobjemový, nebezpečný …
• Omezení svozu tříděného odpadu v pytlích
• Buďte k těmto opatřením shovívaví, neboť
ukončení svozu z důvodu nedostatku pracovníků by
mohlo mít daleko větší následky….

Držte se..!!
Děkuji za pozornost!

