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Секаде каде што е можно, државите треба да го контролираат КОВИД-19 отпадот преку максимална
употреба  на достапните решенија за управување со отпад и истовремено, да избегнат какви било 
потенцијални долгорочни влијанија врз животната средина. За да го реализираат тоа, тие треба да: 

 ИНФОРМАТИВЕН ОБРАЗЕЦ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОВИД-19 ОТПАД

Вовед  во управување со 
КОВИД-19 отпад1

Проблем  

„Нашата цел е да ги поддржиме земјите-членки во решавањето на непосредните предизвици од 
медицинските итни настани, како што е зајакнување на системите за управување со отпад“. 
Ингер Андерсен, директор на УНЕП

За повеќе информации, посетете ја unep.org или контактирајте го Кевин Хелпс (раководител, ГЕФ-(Глобален фонд за животна 
средина), одделение за хемикалии и здравје, УНЕП) kevin.helps@un.org 

Заради КОВИД-19, болниците, 
здравствените установи и луѓето 
произведуваат повеќе отпад од 
вообичаеното, вклучувајќи маски, 
ракавици, наметки и друга заштитна 
опрема кои може да бидат 
контаминирани (инфицирани) со 
вирусот. Исто така постои и значајно 
зголемување во производството на 
количината на пластика за еднократна 
употреба. 

Кога не се управува правилно, 
контаминираниот медицински отпад може 
да подлежи  на неконтролирано фрлање 
(диспозиција), што доведува до јавно-
здравствени ризици и до негово палење 
(горење) на отворено или неконтролирано 
согорување, што доведува до ослободување 
на токсини во животната средина и до 
секундарно пренесување на болести на 
луѓето. Дел од отпадот може да стигне (да 
заврши) во извори на вода и да доведе до 
зголемување на загадувањето на реките 
и морињата. 

Овие практики (однесување, 
постапки, постапување, делување) 
не ги почитуваат упатствата на СЗО 
за управување со инфективен и цврст 
отпад од здравствените установи, 
ниту барањата на Конвенциите од 
Базел, Ротердам и Стокхолм за 
заштита на здравјето на луѓето и 
животната средина од опасни 
хемикалии и отпад! 

 

Предизвик

Го зголемат користењето на 
постојните објекти (постројки) 
за управување со зголеменото 
прозиводство на отпад; 

Во отсуство на соодветна 
технологија, размислете за 
усвојување на 3S методологијата 
и креирање привремени решенија 
за прекин на јазот. 

Да бидат сигурни дека постапките 
се во согласност со барањата за 
емисии и така да се избегнат 
секундарни здравствени влијанија; 
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НЕ ЗА НЕКОНТРОЛИРАНО ФРЛАЊЕ НА 
ОТПАД ИЛИ ГОРЕЊЕ НА ОТВОРЕНО! 

Заштитете ја животната средина и 
нашето здравје!

Овој информативен образец е во согласност со осмата Резолуција за правилно управување на хемикалии 
и отпад и седмата Резолуција за еколошки прифатливо управување со отпадот, усвоени на четвртото 
собрание за животна средина на Обединетите нации 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328146/9789241516228-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328146/9789241516228-eng.pdf
http://www.brsmeas.org/
http://www.brsmeas.org/
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Краткорочен одговор

Попис (попишување): 
  

Владите да направат проценка на 
нивниот национален капацитет за 
управување со отпад за да го 
оптимизираат неговото  искористување 
и да донесат решенија за прекин на јазот 
за време на КОВИД-19. Акцијата во исто 
време ќе спречи ширење на загадувањето и 
ќе спречи морската средина да стане легло 
на отпадоци.

3С методологија:   Сортирање (подредување), сегрегација 
(одделување) и складирање. КОВИД-19 отпадот  
е одделен од останатиот медицински отпад во 
моментот на создавање. Отпадот потоа се 
складира за да се процени обемот на отпад и 
да се овозможи развој на соодветно решение 
за прекин на јазот. 

Долгорочен одговор

Законодавство:   Водичот за регулатива и законодавството  
ќе им помогнат на државите да имаат
стабилна правна и институционална 
основа за подобро да одговорат на итни 
случаи при управување со отпад и да ги 
разјаснат мерките што треба да се преземат. 

Циркуларна 
економија: 

  Пандемијата ќе ги зголеми производството 
и потрошувачка на лична и медицинска опрема, 
често за еднократна употреба и кои содржат 
пластика, памук, метали и електронски 
компоненти. УНЕП ќе им помогне на 
земјите да ја зголемат циркуларноста на 
медицинскиот сектор и подобро да можат 
да се справат после користењето на  
производи за еднократна употреба.  

  Квалитетот на воздухот има влијание врз 
здравјето на луѓето и животната средина. 
Земјите во фаза на закрепнување по 
КОВИД-19 би можеле да управуваат со 
нивото на загадување на воздухот не само 
со решенија за управување со отпад и 
контрола на емисиите, туку и со опции за 
електрични превозни средства и транспорт.  

SAICM: 
   

УНЕП ќе соработува со земјите (државите) 
за да ги проучи влијанијата на 
дезинфициенсите и  растворите за чистење 
што се користат за контрола на ширењето 
на КОВИД-19 врз пошироката околина, 
поврани со прашањата што се појавуваат 
во регулативата на итни проблематики при 
SAICM (Стратешки пристап кон 
меѓународното управување со хемикалии).  

Квалитет на воздух 
и транспорт: 

Стратегии за 
управување со 
домаќинства и 
медицински отпад: 

SAT, BAT и BEP

  КОВИД-19 ќе ја зголеми потрошувачката на 
производи за лична заштита и за еднократна 
употреба, особено во земји со пренатрупани 
(презаситени) или малку на број здравствени 
установи. На земјите ќе им требаат поцврсти 
системи за раздвојување (сегрегација), 
собирање и управување со отпадот, а на 
поединците ќе им треба упатство за како 
безбедно да се отстрани користената 
медицинска опрема. 

  
 

   
 

  

  Методологијата за проценка на одржливоста 
на технологиите (SAT) ќе им помогне на 
носителите на одлуки да ја изберат 
најдобрата достапна технологија (BAT) за 
поделба на изворите и примарно 
отстранување и за уништување на отпадот 
или обновување на материјалите. На овој 
начин, најдобрите практики во животната 
средина (BEP) можат да се користат и 
споделуваат на национално ниво. Со идните 
влијанија од слични предизвици може да се 
управува со вакви или слични состојби на 
поеколошки начин, во согласност со 
Стокхолмската конвенција.

Одговор на УНЕП

УНЕП работи во соработка со владите, СЗО, УНДП, ГЕФ и невладините организации за да ги ублажат негативните влијанија врз 
животната средина од зголемувањето на отпадот произведен како одговор на кризата, преку контролирање на ослободувањето 
на штетни хемикалии во атмосферата, земјата и водата 

Области за проучувања - идни докази
 Инфраструктура и капацитет – изгради подобро: 

 Поради ниските инвестиции во основната инфраструктура, 
земјите во развој немаат пристап до модерната технологија 
за третман на мешан контаминиран медицински отпад. 
КОВИД-19 треба да биде предупредување дека итно е 
потребно основната инфраструктура и капацитет да бидат 
доведени на повисоко ниво, во согласност со барањата на 
релевантните мултилатерални договори за животна средина.

 
  

   

 

Деликатни состојби и катастрофи / конфликтни сценарија: 
Тука, решенија за спречување на јазот, како што се локално 
произведени согорувачи треба да бидат здружени со 3S 
методологијата за да се задоволат краткорочните потреби за 
третирање на КОВИД-19 отпадот и да се спречи понатамошен 
пренос. За да се осигура дека решенијата не се користат за 
несоодветни цели и немаат влијание врз животната средина, 
тие треба да бидат привремени и веднаш деактивирани откако 
ќе се потисне (задуши, да се стави под контрола, контролира) 
медицинската итност предизвикана од „КОВИД-19“.

  
 

„Ако домаќинствата и бизнис заедницата 
наеднаш прекинат со одделување на 
материјалите кои можат да подлежат на 
рециклирање, целокупниот систем на отпад  
ќе биде оптоварен со помеѓу 30 и 50% повеќе 
отпадни материјали и ќе дојде до ризик од 
потфрлување на целиот систем“.   

http://www.pops.int/

