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לכבוד:
ראשי רשויות מקומיות
מנהלי ומפעילי מערכי איסוף ,תחנות מעבר ומתקני טיפול בפסולת

הנדון  :הנחיות לאיסוף וטיפול במערך הפסולת העירונית ,בעת התפשטות נגיף קורונה
רקע
מערך האיסוף והטיפול בפסולת העירונית הינו מערך חיוני למשק ,והמשך תפעולו התקין הוא הכרחי
לצורך מניעת מפגעים תברואתיים.
להלן הנחיות המשרד להגנת הסביבה ,בתיאום עם משרד הבריאות ,לתפעול מערך זה בעת המשבר הנגרם
מנגיף קורונה החדש (:)COVID-19
כללי:
מערך האיסוף ,הפינוי והטיפול בפסולת העירונית ,לרבות הפסולת המופרדת במקור ,הינו חיוני ויש
להמשיך ולהפעילו כבשגרה ,ככל וניתן.
ככל ובמהלך תקופת החירום תתגלה מצוקת כח אדם במערך זה ,יש לתת עדיפות ראשונה לאיסוף ,פינוי
וטיפול הפסולת המעורבת ב'פח הירוק'.
הנחיות לעובדי מערכי האיסוף ,הפינוי והטיפול בפסולת:
ההדבקה בנגיף קורונה החדש הינה בעיקר בדרך טיפתית ,על ידי שאיפה של טיפות הנמצאות באוויר
לאחר עיטוש ,שיעול וכד' ,וכן באמצעות מגע קרוב בין בני אדם (לחיצת יד או חיבוק) .תיתכן העברה גם על
ידי מגע במשטחים שלאחריו נוגעים בפה ,עיניים ואף ,אם כי דרך זו אינה נחשבת למשמעותית .לאור כך:
המיגון הנדרש בשגרה לעובדי מערך זה ,הוא המתאים גם בתקופה זו .במידה והכפפות הנמצאות בשימוש
שגרתי הן כפפות עבודה המגינות מפגיעה פיזית בלבד ואינן אטומות ,מומלץ ללבוש מתחתם כפפות
אטומות (לטקס).
חשוב להמשיך ולשמור על תנאים היגייניים  ,כולל :שטיפה וחיטוי הידיים במים וסבון או נוזל חיטוי,
לאחר מגע עם האשפה ובמיוחד לפני מגע עם אוכל ,וכן החלפת בגדי העבודה לביגוד נקי עם סיום העבודה.
יתר הנחיות משרד הבריאות להתנהגות הציבור בשגרה החדשה ,לרבות ההנחיות להתנהגות במקומות
העבודה ,תקפות גם לעניין זה.
הנחיות משרד הבריאות לתושבים:
אבקש להפנות את תשומת ליבכם להנחיות משרד הבריאות ,הקובעות כי ,פסולת שמקורה בחולים
מאומתים או אזרחים הנמצאים בבידוד (כגון כפפות ,ממחטות אף ,מסכות וכל פסולת אחרת) ,כמו גם
בבתי חולים או במתחמים בהם שוהים אזרחים אלו – תיאסף בשקית ייעודית .יש לסגור את השקית
היטב לפני השלכתה לפח הירוק .אין להפריד פסולת למיחזור .ראו פרטים נוספים בקישור:
.https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
יתר משקי הבית – יש להמשיך כבשגרה ,לרבות הפרדת פסולת למחזור ,ככל וניתן.
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