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Informare  

privind Reguli de urmat pentru gestionarea deseurilor in gospodarie in perioada pandemiei de 

Coronavirus 19 de catre locuitorii satelor UAT comuna Valea Seaca, judetul Iasi 

 

 

 

Inainte de orice  este recomandat: 

 A se evita consumul si generarea inutila de deseuri (nu cumparam si nu gatim in excess, nu 

facem curatenie generala, etc); 

 A NU se vor depozita in recipiente alte deseuri decat cele menajere: deseurile voluminoase 

si periculoase, deseurile vegetale si deseurile din constructii si demolari; 

 In ceea ce priveste deseurile reziduale (care se depoziteaza in pubela neagra): 

1. Este strict interzisa depozitarea deseurile vrac (varsate) in pubela. Este imperios necesara 

folosirea sacilor de gunoi sau a oricaror pungi din folie de plastic; 

2. Sacii din cosul de gunoi sau din recipientul in care se depoziteaza deseurile temporar in 

gospodarie se vor lega ermetic pentru a impiedica varsarea accidentala a continutului in pubela;  

3. Pentru a reduce posibilitatea de contaminare a manerului sau a capacului pubelei este necesara 

spalarea mainilor in prealabil si evitarea atingerii servetelelor, batistelor sau a altor materiale care 

ar putea fi contaminate. Sunt de preferat utilizarea si deplasarea pubelei cu manusi din latex (medicale) 

sau dezinfectarea cu alcool sanitar sau cu alt dezinfectant a manerelor si a capacului; 

4. Servetelele, batistele, mastile si manusile utilizate se vor depozita in pubela neagra si nu se vor 

depozita impreuna cu deseurile reciclabile (in pubela galbena/sacul galben). Acestea nu sunt deşeuri 

reciclabile, si nu pot fi sortate, tocmai pentru ca ar putea fi contaminate. 

5. Nu se va intra in contact sub nici o forma cu angajatii retim; 

6. Nu se vor depozita deseuri langa recipiente – acestea nu vor fi colectate; 

 In plus, persoanele aflate in izolare la domicilu trebuie sa respecte regulile generale de mai 

sus impreuna cu urmatoarele reguli speciale: 

7. Sacii din cosul sau recipientul in care se depoziteaza deseurile reziduale temporar in casa se vor 

lega ermetic si vor fi introdusi pe cat posibil acolo unde nu exista pubela intr-un al doilea sac care de 

asemenea se va lega ermetic pentru a impiedica varsarea accidentala a continutului; 
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8. Servetelele/ batistele, mastile medicale si manusile de latex se vor depozita intr-un sac separat. 

Intrucat virusul covid-19 poate rezista pana la 9 zile pe suprafete, sacii cu servetele, batiste, masti, manusi 

se vor pastra in gospodarie pana la iesirea din izolare (14 zile) si inca 9 zile peste acest termen in plus, 

intr-un loc sigur unde animalele de companie nu au acces. 

 In ceea ce priveste deseurile reciclabile (care se depoziteaza in pubela galbena)  

Acum, mai mult ca niciodata, se impune colectarea separata şi sortarea deşeurilor reciclabile 

(ambalaje din hartie, carton, plastic si metal) de cele reziduale. Astfel, 

9. Este obligatoriu ca acestea sa fie sortate, bine curatate si strivite, pliate sau rupte inainte de a 

fi depozitate in pubela galbena sau, in lipsa sacului galben, in orice alt sac din plastic, transparent – sacii 

vor fi in mod obligatoriu legati 

 In plus, persoanele aflate in izolare la domicilu trebuie sa respecte si urmatoarele reguli 

speciale: 

10. Intrucat estimarile specialiştilor arata ca virusul rezista pe hartie pana la 24 ore, iar pe metal şi 

plastic intre 3-9 zile, deseurile reciclabile se vor stoca pe toata durata izolarii la domiciliu (14 zile) si inca 

9 zile in plus, in gospodarie (pe balcon, in camara, in curte) in saci care sunt legati la gura si marcati cu 

data la care au fost inchisi. 

Este foarte important sa se depoziteze deseurile numai in recipiente si nu in afara lor. Daca lucratorii 

operatorului de salubrizare vor gasi deşeuri langa recipiente nu le vor colecta! 

Respectarea acestor reguli este obligatorie pentru prevenirea raspandirii covid-19 si pentru 

continuitatea prestarii serviciului de colectare deşeuri menajere in comuna noastra!!! 

Cu stima,  

 

CONDUCEREA 


