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Targy: Tajekortatas kiegeszitese
Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur!

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abauj-Zemplen megye hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatoja a
korabban megkiildott H19654/2020 iktatoszarnu !eyelet az alabbiakkal egesziti ki.
Figyelembe veve az Cij tipusu koronavirus jarvany hatasait es veszelyeit, az uj virus elleni vedekezes
erdekeben a jarvanyagyi elkiilonites, jarvanyagyi megfigyeles, jarvanyugyi ellenorzes, valamint a hazi
karanten alatt alto ingatlanhasznalok szamara az alabbiakat javasoljuk:
Elsa sorban az Operativ Torzs, valamint az orszagos tisztifoorvos tajekortatasat kotelezo
figyelembe venni, miszerint a haztartasban keletkezo hulladekot dupla hulladekgyajto zsakba
szakseges csomagolni.
A fertozesek elkeriilese erdekeben a hazi karantenban levak mentesulnek a koteleza szelektiv
hulladekgyajtes al61, a haztartasban keletkezo hulladekot egyiitt kell gyajteni a vegyes
hulladekgyajto edenyben. (kiveve uveghulladek) Ennek oka, hogy a szelektiv hulladek a
telephelyeken kezi valogatassal kerGl szortirozasra, ami novel' a dolgozok megbetegedesenek
kockazatat a szelektiv hulladek valogatasa soran.
A hulladekot biztonsagos, szakadasallo hulladekgyajto zsakba kell helyezni, vagy dupla zsakot
kell hasznalni (egyiket a masikba helyezve). Az onallo hulladekokat — pl. hasznalt papir
zsebkendO — nem szabad onmagaban a hulladekgyajta edenybe dobni.
A hulladekgyajto zsakokat csomozassal vagy megkotessel kell lezarni, a hegyes es tiles
targyakat tores es atlyukasztas biztos eldobhato tartalyba kell csomagolni.
A zsakokat a leheta legbiztonsagosabban kell tarolni, ezzel megelozheto, hogy az allatok
szettepjek es erintkezesbe lepjenek a hulladekkal, illetve, hogy szethordjak.
A maszkokat, zsebkendoket, gumikesztyCit, papirtarlot hasznalat utan miianyag zsakokban kell
gyajteni. Ezeket a zsakokat becsomazva (anelkiil, hogy osszenyomnank vagy
osszetomoritenenk) zarhato fedela kukaba kell helyezni.
Egyattmakodesiiket megkoszonve.
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HULLADEKKEZELES A HAZI KARANTEN ESETEN
Figyelembe veve az uj tipusu koronavirus jarvany hatasait es veszelyeit, az Cij
virus

elleni

vedekezes

erdekeben
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jarvanyugyi

elkulonites,

jarvanyugyi megfigyeles, jarvanyugyi ellenorzes, valamint a hazi karanten alatt
alto ingatlanhasznalok szarnara az alabbiakat javasoljuk:
•Elso sorban az Operativ Torzs, valamint az orszagos tisztifoorvos
tajekortatasat kotelezo figyelembe venni, miszerint a haztartasban
keletkezti

hulladekot

dupla

hulladekgyajto

zsakba

sziikseges

csomagolni.
.A fertozesek elkeriilese erdekeben a hazi karantenban levok
mentesUlnek a kotelezo szelektiv hullaclekgyiijtes alai, a haztartasban
keletkezo hulladekot egyiitt kell gyiljteni a vegyes hullaclekgyiijto edenyben
(kiveve Liveghulladek). Ennek oka, hogy a szelektiv hulladek a telephelyeken
kezi valogatassal keriil szortirozasra, ami noveli a dolgozok megbetegedesenek
kockazatat a szelektiv hulladek valogatasa soran.
.A hulladekot biztonsagos, szakadasallo hulladekgyiljto zsakba kell
helyezni, vagy dupla zsakot kell hasznalni (egyiket a masikba helyezve). Az
onallo hulladekokat — pl. hasznalt papir zsebkenclo — nem szabad onmagaban
a hullaclekgyiljto edenybe dobni.
.A hulladekgyiijto zsakokat csomozassal vagy megkotessel kell lezarni, a
hegyes es tiles targyakat tares es atlyukasztas biztos eldobhato
tartalyba kell csomagolni.
.A zsakokat a leheto legbiztonsagosabban kell tarolni, ezzel
megelozheto, hogy az allatok szettepjek es erintkezesbe lepjenek a
hulladekkal, illetve, hogy szethordjak.
.A maszkokat, zsebkendoket, gumikesztyiit, papirtorltit hasznalat utan muanyag zsakokban kell gyujteni. Ezeket a zsakokat becsomozva (anelkul, hogy
osszenyomnank vagy osszetomoritenenk) zarhato fedelii kukaba kell helyezni.

A szallitasban resztveva munkatarsak es hozzatartozoik egeszsegenek megovasa
erdekeben kerjuk, hogy a fentieknek megfeleloen sziveskedjenek eljarni.
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