
Odpady nie powinny być przetwarzane
z udziałem osób sortujących - w

przypadku braku możliwości
technicznych przetwarzania wyłącznie

na liniach całkowicie
zautomatyzowanych bez udziału

człowieka, odpady należy kierować
bezpośrednio od unieszkodliwiania

(zaleca się termiczne przekształcenie
lub bezpośrednio do unieszkodliwiania
(zaleca się termiczne przekształcanie

lub bezpośrednie składowanie
najlepiej na składowiskach z instalacją

do aktywnego odgazowania)

 OGÓLNE WYTYCZNE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

ZASADY SEGREGACJI
ODPADÓW

ODBIÓR ODPADÓW PRZETWARZANIE
ODPADÓW

Miejsca użyteczności
publicznej, myjnie

samochodowe, warsztaty
(Zamknięcie lub

ograniczenie usług)

Usługi
Wywóz odpadów

ogrodniczych,
odpadów

wielogabarytowych
(Przerwanie lub

ograniczenie usług)

Odpady z
gospodarstw
domowych

Zakłady oczyszczania
Sprzątanie ulic,

pojemników na odpady
Szczególne instrukcje i

procedury

Personel służb
oczyszczania

 
Przepisy BHP, środki
ochrony indywidualnej

Kontakt z
mieszkańcami

Poczta elektroniczna,
telefon

Gospodarstwa domowe
z osobami z wynikiem
dodatnim na obecność

COVID-19 lub z
osobami poddanymi

obowiązkowej
kwarantannie

Pozostałe
gospodarstwa

domowe

Maski, rękawiczki, chusteczki i
ściereczki jednorazowe zbierane z

odpadami zmieszanymi

Odpady zmieszane
2 lub więcej szczelnie zamkniętych
worków, w miarę możliwości worek

spryskać preparatem
wirusobójczym, worka z odpadami
nie należy zapełniać powyżej 3/4

jego pojemności i nie zgniatać

Odpady segregowane
Zaleca się, aby odpady

selektywnie zebrane były w
miarę możliwości

magazynowane przez 9 dni
przed skierowaniem ich do

przetworzenia

Odpady zmieszane
Postępować zgodnie z

obowiązującymi przepisami

 

Odpady segregowane
Segregacja zgodnie z

obowiązującymi przepisami

Wysoce
zalecane jest,

aby odczekać 72
godzin od

zamknięcia
worka przed

przekazaniem
worka z

odpadami do
odbioru

Zgodnie z harmonogramem przy
zachowaniu przepisów BHP
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W miarę możliwości
oddzielać odpady z

gospodarstw COVID-19

Może zaistnieć
konieczność
zwiększenia

częstotliwości odbioru
odpadów

Odpady komunalne
Może zaistnieć konieczność
zwiększenia częstotliwości

odbioru odpadów

Recykling, bioodpady
Zgodnie z harmonogramem

W tym okresie sprawozdawczość w zakresie recyklingu może
zostac zmodyfikowana w zależności od wzrostu ilości odpadów

zmieszanych

Odpady zmieszane
Zalecane zautomatyzowane
linie sortujące lub termiczne

przekształcanie

Odpady komunalne
Zgodnie z obowiązującymi

przepisami, zaleca się
zautomatyzowany proces
lub wstępne składowanie

Recykling, bioodpady
Zgodnie z obowiązującymi

przepisami, zaleca się
zautomatyzowany proces lub

wstępne składowanie

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-
CoV-2 i zachorowań na COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)


