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Kudo që është e mundur shtetet duhet t’i kontrollojnë mbeturinat e COVID-19 duke i përdorur maksimalisht zgjidhjet e disponueshme 
për menaxhimin me mbeturinat dhe njëkohësisht të shmangin çfarë do ndikimesh afatgjate të mundshme ndaj mjedisit jetësor. Për ta 
realizuar këtë ato duhet të:

 FORMULAR ME INFORMACION PËR MENAXHIMIN ME MBETURINAT ME COVID-19     

Hyrje në menaxhimin me   
mbeturinat me COVID-191

Problemi  

„Qëllimi ynë është t’i mbështesim vendet anëtare në zgjidhjen e sfidave me ngjarjet emergjente mjekësore, 
siç është përforcimi i sistemeve për menaxhim me mbeturinat”.
Inger Andersen, drejtor i UNEP

Për më shumë informacion, vizitoni unep.org ose kontaktoni  Kevin Helps (udhëheqës i GEF, (Fondit global për mjedisin jetësor), 
departamenti për kemikaliet dhe shëndetin, UNEP) kevin.helps@un.org

Për shkak të COVID-19, spitalet, i
stitucionet shëndetësore dhe njerëzit 
prodhojnë më shumë mbeturina se 
zakonisht, përfshirë këtu maskat, 
dorezat, mantelat dhe pajisjet e tjera 
mbrojtëse të cilat mund të jenë të 
kontaminuara (infektuara) me virusin. 
Gjithashtu ka edhe një rritje të dukshme 
të prodhimit të sasive të plasmasit për 
një përdorim. 

Kur menaxhimi nuk bëhet në mënyrën e duhur, 
mbeturinat mjekësore të kontraminuara mund 
të hidhen në mënyrë të pakontrolluar, gjë që 
shkakton rreziqe shëndetësore-publike si dhe 
të digjen në mjedis të hapur, që shkakton 
lirimin e toksinave në mjedisin jetësor dhe në 
këtë mënyrë përhapje sekundare të sëmundjeve 
tek njerëzit. Një pjesë e mbeturinave mund të 
arrijë (përfundojë) tek burimet e ujit dhe të 
shkaktojnë ndotje edhe më të madhe të 
lumenjve dhe detrave. 

Këto praktika (sjellje, veprime) nuk i 
respektojnë udhëzimet e OBSH-së sa i 
përket menaxhimit të mbaturinave 
infektive dhe të ngurta që gjenerohen 
nga institucionet shëndetësore, e as 
kërkesat e Konventës së Bazelit, 
Roterdamit dhe Stokholmit për 
mbrojtjen e shëndetit të njerëzve dhe 
mjedisin jetësor nga materie të 
rrezikshme dhe mbeturinat! 

Sfida

Të rrisin nivelin e përdorimit 
të objekteve (kapaciteteve) 
ekzistuese për menaxhim me 
sasitë të shtuara të mbeturinave; 

Në mungesë të teknologjisë adekuate, 
të shqyrtojnë miratimin e teknologjisë 
3S dhe për krijimin e zgjidhjeve të 
përkohëshme për tejkalimin e 
vështirësive.

Të jenë të sigurt se veprimet janë 
në pajtim me kërkesat për 
emetimet dhe në këtë mënyrë të 
shmangen ndikimet sekundare ndaj 
shëndetit;
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JO për hedhjen e pakontrolluar të mbeturinave 
ose djegien e tyre në mjedis të hapur!

   
 

Mbroni mjedisin jetësor dhe 
shëndetin tonë!

Ky formular me informacion është në pajtim me Rezolutën e tetë për menaxhimin e drejtë të kemikalieve dhe 
mbeturinave dhe Rezolutën e shtatë për menaxhim ekologjik me mbeturinat, të miratuara në Asamblenë e katërt 
për mjedisin jetësor të Kombeve të Bashkuara

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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Përgjigjja afatshurtër

Regjistrimi:
  

Qeveritë të bëjnë vlerësim të kapaciteteve të 
tyre nacionale për menaxhimin me mbeturinat, 
me qëllim që ta optimizojnë shfrytëzimin e  tyre 
dhe të miratojnë zgjidhje për eliminimin e 
pengesave gjatë pandemisë me COVID-19. Ky 
aksion njëkohësisht do të parandalojë përhapjen 
e ndotjes dhe do parandalojë kthimin e mjedisit 
detar në një çerdhe mbeturinash. 

Metodologjia 3S:   Sortim (ndarje sipas kategorive), segregim 
(veçim) dhe ruajtje. Mbeturinat e COVID-19 
veçohen nga mbeturinat e tjera mjekësore që 
në momentin e krijimit. Pas kësaj mbeturinat 
grumbullohen dhe bëhet vlerësimi i vëllimit të 
mbeturinave që të mundësohet zhvillimi i një 
zgjidhjeje adekuate për menaxhimin e tyre. 

 

Përgjigja afatgjatë

Legjislacioni:   Udhëzuesi për rregulloret dhe legjislacionin 
do i indihmojë shtetet të kenë një bazë stabile 
ligjore dhe institucionale që të mund të japin 
një përgjigje më të mirë sa i përket rasteve të 
emergjencës gjatë menaxhimit me mbeturinat 
dhe t’i përqartësojnë masat që duhen ndërmarrë.   

Ekonomia  
e tregut: 

  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.  

  Cilësia e ajrit ka ndikim tek shëndeti i njerëzve 
dhe mjedisi jetësor. Vendet në fazën e 
mëkëmbjes pas COVID-19 do mund të 
menaxhonin me nivelin e ndotjes së ajrit, jo 
vetëm me zgjidhje për menaxhimin e mbeturinave 
dhe kontrollimin e emetimeve, por edhe me 
opsione për automjete elektrike dhe mjete 
elektrike të transportit. 

 

 

SAICM: 
   

UNEP do bashkëpunojë me shtetet për t’i 
analizuar ndikimet e dezinficiensëve dhe 
tretjeve për pastrim të cilat përdoren për 
kontrollimin e përhapjes së COVID-19 ndaj 
mjedisit më të gjerë, e lidhur me çështjet të 
cilat paraqiten në rregulloren për probleme 
emergjente gjatë  (Qasje strategjike drejt 
menaxhimit ndërkombëtar të kemikalieve).

  

Cilësia e ajrit dhe 
transporti : 

Strategji për 
menaxhimin me 
amvisëritë dhe 
mbeturinat mjekësore: 

SAT, BAT the BEP

  COVID-19 do e zmadhojë përdorimin e 
produkteve për higjienë personale dhe për një 
përdorim, sidomos në vendet e stërmbushura 
(stërngarkuara) ose me numër të vogël të 
institucioneve shëndetësore. Vendet do kenë 
nevojë për sisteme më solide për veçim 
(segregim), grumbullim dhe menaxhim me 
mbeturinat, ndërkohë individët do kenë nevojë 
për udhëzime në lidhje me hedhjen e sigurt të 
pajisjeve mjekësore të përdorura.  

  
 

   
 

  

  Metodologjia për vlerësimin e qëndrueshmërisë 
së teknologjive            do i ndihmojë 
vendimmarrësit që ta zgjedhin teknologjinë 
më të mirë të disponueshme             për 
ndarjen e burimeve dhe eliminimin primar për 
shkatërrimin e mbeturinave, ose për ripërtrirje 
të materialeve. Në këtë mënyrë, praktikat më 
të mira në mjedisin jetësor             mund të 
përdoren dhe këmbehen në rrafsh kombëtar. 
Me ndikimet e ardhshme nga sfida të 
ngjashme, me gjendje të këtilla ose 
të ngjashme do mund të menaxhohet në 
mënyrë më ekologjike, në pajtim me 
Konventën e Stokholmit. 

Përgjigjja e UNEP

UNEP vepron në bashkëpunim me qeveritë, OBSH-në, UNDP-në, GEF-in dhe organizatat joqeveritare për t’i zbutur ndikimet negative ndaj 
mjedisit jetësor nga rritja e sasisë së mbeturinave të prodhuara si përgjigje ndaj krizës, nëpërmjet kontrollimit të emetimit të kemikalieve 
të dëmshme në atmosferë, tokë dhe ujë. 

Fushat e studimit: 
 Infrakstruktura dhe kapaciteti – ndërto më mirë: 

 Për shkak të investimeve të dobëta në strukturën themelore, 
vendet në zhvillim nuk kanë qasje në teknologji moderne për 
trajtimin e mbeturinave mjekësore të kontaminuara e të përziera. 
COVID-19 duhet të jetë një paralajmërim se është e domosdoshme 
që struktura themelore dhe kapacitetet të ngrihen menjëherë në
 një nivel më të lartë, në pajtim me kërkesat e marrëveshjeve 
multilaterale relevante për mjedisin jetësor.

 

 

   

 
  

   

 

Gjendje delikate dhe katastrofat/skenarë konfliktesh  
Në këtë rast, për tejkalimin e vështirësive, djegësit në vend duhet të 
bashkohen me metodologjinë 3S që të mund të plotësohen nevojat 
afatshkurtra për trajtimin e mbeturinave të COVID-19 dhe të 
parandalohet përhapja e mëtejme. Për të qenë të sigurt që këto 
zgjidhje nuk përdoren për qëllime joadekuate dhe nuk kanë ndikim 
tek mjedisi jetësor, ato duhet të jenë të përkohëshme dhe të 
deaktivohen menjëherë pas kalimit (shuarjes, vënies nën kontroll) 
të emergjencës mjekësore të shkaktuar nga „COVID-19“. 

г

 

  
 

„Nëse amvisëritë dhe komuniteti i biznesit 
ndërpresin në mënyrë akute veçimin e 
materialeve të cilat mund t’i nënshtrohen 
reciklimit, i gjithë sistemi i mbeturinave do 
ngarkohet me 30 deri më 50% më shumë 
mbeturina dhe do paraqitet rreziku i dështimit 
të të gjithë sistemit“.      

(SAT)

(BAT)

(BEP)

http://www.pops.int/

