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EGO KOLÓGIA <egokologia@gmail.com>

Otázka 
Správ: (5)

EGO KOLÓGIA <egokologia@gmail.com> 25. apríla 2021, 14:10
Komu: uvzsr@uvzsr.sk

Vážený PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH,

dovoľte mi položiť Vám otázku týkajúcu sa nakladania s odpadom – respirátor, rúško užívané na ochranu pred pandemickým, vírusovým ochorením COVID-19.

Na základe odbornej verejnosti tento respiračný, kvapôčkový  vírus šíriaci sa vzduchom i prostredníctvom rôznych materiálov je považovaný za vysoko infekčný a smrteľný.

Chcem sa Vás opýtať ako je klasifikovaný odpad – respirátor, rúško slúžiace na prekrytie horných dýchacích ciest, kvôli ochrane pred COVID -19 a ako sa s ním nakladá.

 

S úctou

Mgr. Ľubomír Pospíšek

O.Z. Egokológia

EGO KOLÓGIA <egokologia@gmail.com> 25. apríla 2021, 14:12
Komu: sizp@sizp.sk

Vážený Mgr. Ing. Ján Jenčo,  

dovoľte mi položiť Vám otázku týkajúcu sa nakladania s odpadom – respirátor, rúško užívané na ochranu pred pandemickým, vírusovým ochorením COVID-19.

Na základe odbornej verejnosti tento respiračný, kvapôčkový  vírus šíriaci sa vzduchom i prostredníctvom rôznych materiálov je považovaný za vysoko infekčný a smrteľný.

Chcem sa Vás opýtať ako je klasifikovaný odpad – respirátor, rúško slúžiace na prekrytie horných dýchacích ciest, kvôli ochrane pred COVID -19 a ako sa s ním nakladá.
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S úctou

Mgr. Ľubomír Pospíšek

O.Z. Egokológia

EGO KOLÓGIA <egokologia@gmail.com> 25. apríla 2021, 14:15
Komu: podatelna@enviro.gov.sk

Vážený pán minister,  

dovoľte mi položiť Vám otázku týkajúcu sa nakladania s odpadom – respirátor, rúško užívané na ochranu pred pandemickým, vírusovým ochorením COVID-19.

Na základe odbornej verejnosti tento respiračný, kvapôčkový  vírus šíriaci sa vzduchom i prostredníctvom rôznych materiálov je považovaný za vysoko infekčný a smrteľný.

Chcem sa Vás opýtať ako je klasifikovaný odpad – respirátor, rúško slúžiace na prekrytie horných dýchacích ciest, kvôli ochrane pred COVID -19 a ako sa s ním nakladá.

 

S úctou

Mgr. Ľubomír Pospíšek

O.Z. Egokológia

EGO KOLÓGIA <egokologia@gmail.com> 25. apríla 2021, 14:16
Komu: minister@health.gov.sk

Vážený pán minister,  

dovoľte mi položiť Vám otázku týkajúcu sa nakladania s odpadom – respirátor, rúško užívané na ochranu pred pandemickým, vírusovým ochorením COVID-19.

Na základe odbornej verejnosti tento respiračný, kvapôčkový  vírus šíriaci sa vzduchom i prostredníctvom rôznych materiálov je považovaný za vysoko infekčný a smrteľný.
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Chcem sa Vás opýtať ako je klasifikovaný odpad – respirátor, rúško slúžiace na prekrytie horných dýchacích ciest, kvôli ochrane pred COVID -19 a ako sa s ním nakladá.

 

S úctou

Mgr. Ľubomír Pospíšek

O.Z. Egokológia

Juríková Jana <Jana.Jurikova@enviro.gov.sk> 26. apríla 2021, 15:05
Komu: "egokologia@gmail.com" <egokologia@gmail.com>
Kópia (Cc): Čajková Henrieta <Henrieta.Cajkova@enviro.gov.sk>

Dobrý deň prajem,

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vypracovalo v predmetnej veci usmernenie „Aktualizované usmernenie k nakladaniu s
odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19“

Predmetné usmernenie je zverejnené na internetovej stránke ministerstva:

https://www.minzp.sk/spravy/usmernenie-k-nakladaniu-odpadom.html

 

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnos� alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory,
rukavice, vreckovky zneškodňujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu. Odporúča sa nasledovný
postup:

•             Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť

•             Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)

•             Použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu

•             Samozrejme si je potrebné umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel

 

s pozdravom

https://www.minzp.sk/spravy/usmernenie-k-nakladaniu-odpadom.html
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Ing. Jana Juríková 
odbor environmentálnych rizík, biologickej bezpečnos� a odpadového hospodárstva | sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva

 

 

Námes�e Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bra�slava | Slovenská republika

e-mail: jana.jurikova@enviro.gov.sk | www.minzp.sk

 

 

 

From: Podateľňa <podatelna@enviro.gov.sk>  
Sent: Monday, April 26, 2021 8:19 AM 
To: Rózsárová Silvia <Silvia.Rozsarova@enviro.gov.sk> 
Subject: FW: Otázka

 

 

 

 

Dobrý deň, 

dovoľujeme si Vám zaslať podanie doručené na adresu podatelna@enviro.gov.sk. 

mailto:jana.jurikova@enviro.gov.sk
http://www.minzp.sk/
mailto:podatelna@enviro.gov.sk
mailto:Silvia.Rozsarova@enviro.gov.sk
mailto:podatelna@enviro.gov.sk
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From: EGO KOLÓGIA [mailto:egokologia@gmail.com]  
Sent: Sunday, April 25, 2021 2:16 PM 
To: Podateľňa <podatelna@enviro.gov.sk> 
Subject: Fwd: Otázka

 

 

Vážený pán minister, 

 

dovoľte mi položiť Vám otázku týkajúcu sa nakladania s odpadom – respirátor, rúško užívané na ochranu pred pandemickým, vírusovým ochorením COVID-19.

Na základe odbornej verejnosti tento respiračný, kvapôčkový  vírus šíriaci sa vzduchom i prostredníctvom rôznych materiálov je považovaný za vysoko infekčný a smrteľný.

Chcem sa Vás opýtať ako je klasifikovaný odpad – respirátor, rúško slúžiace na prekrytie horných dýchacích ciest, kvôli ochrane pred COVID -19 a ako sa s ním nakladá.

 

S úctou

Mgr. Ľubomír Pospíšek

O.Z. Egokológia
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