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DAĞITIM YERLERİNE

 

Meskun mahallerde pandeminin yayılmasını önlemek adına dünya genelinde ve ülkemizde
görülen COVID-19 salgını kapsamında İlimiz dahilinde gündelik hayatta kullanımları artan maske,
eldiven ve diğer kişisel hijyenik malzeme atıkları ile Covid-19 testi pozitif olan ve hastalığı hafif
seyreden kişilerin izolasyon şartlarına uyum sağlamaları koşulu ile evlerine gönderilmeleri sonucu
evlerinde oluşan atıkların uygun şekilde yönetiminin sağlanması gerekmektedir.

Bu çerçevede bahsi geçen atıkların, biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak
depolanması ve atık işleme tesislerine götürülmesi süreçlerinde aşağıdaki hususlara riayet edilmesi
önem arz etmektedir.

Evlerinde gözetim altında bulunan Covid-19 testi pozitif hastaların atıkları ile ilgili olarak;

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde- 4(e)  Enfeksiyon yapıcı atıkları ‘' Enfeksiyon
yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel; başta kan ve kan ürünleri olmak
üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, organları, anatomik parçaları, otopsi materyali,
plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali, bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf,
bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları, karantina altındaki hastaların vücut

 şeklinde tanımlamaktadır. (İlimizde karantina yurtlarında……….. ifade eder''çıkartılarını
oluşan tüm atıklar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19/03/2020 tarih ve
23072891-E.33336 sayılı yazısındaki talimatlara göre İBB Tıbbi Atık Yakma Tesisinde
bertaraf edilmektedir.)
Bu bilgi doğrultusunda evlerinde bulunan Covid-19 pozitif hastalara ait vücut çıktıları ve bu
kişilerin temas etmiş olduğu tüm atıklar  olarak yönetilmelidir.tıbbi atık
Bahsi geçen hastalara evlerinde karantina altında bulundukları süre boyunca atıklarını "tıbbi
atık" olarak biriktirmeleri gerektiği ve tıbbi atık biriktirme uygulamaları ile ilgili
bilgilendirme yapılmalıdır. (torbaların  doldurulması, torbaların ağzınınen fazla ¾'ünün
sıkıca bağlanması, evsel atık konteynerlarına  yetkili personel tarafındanatılmaması,
evlerinden teslim alınacağı bilgisi vb.)
Evde karantina altında kalacakları süre öngörülerek  İstanbulyeterli sayıda tıbbi atık torbası
Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilerek, hastalara teslim edilmelidir.
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Evlerinde karantinada bulunan hastaların ikametgah ve iletişim bilgileri İl Sağlık yada İlçe
Sağlık Müdürlüklerince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili İlçe Belediyesi
ile paylaşılmalıdır.                                                          
Tıbbi Atıkların belirlenen adreslerden en az iki günde bir toplanması, taşınması ve en yakın
sağlık tesisinin "Tıbbi Atık Geçici Depolama Alanına" iletilmesi, ilgili İlçe Belediyesi
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yapılmalıdır. (Tıbbi atık taşıma için
araç ve personel gerekmesi durumunda, ilgili İlçe Mülki İdari Amirinin talimatıyla,   İlçe
Belediye Başkanlıkları tarafından temin edilecektir.)
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde- 5(h) ‘de ‘' Tıbbi atık taşıma araçlarının atık

'' denilmektedir. (Atıkların İlçe Belediyelerince tahsistaşıma lisansı alması………. zorunludur
edilecek araçlar ile toplanması durumunda, bu araçların asgari lisans şartlarını sağlaması ve
başka amaçla kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir.)
Araçların tıbbi atıkların boşaltılmasını müteakip temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
zorunludur.
Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında görevlendirilen personelin eldiven, koruyucu
gözlük, maske,  ve benzeri koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur.

      2. Metro, metrobüs durakları, pazar yerleri ve meydanlar gibi insanların yoğun olarak                 
       bulunduğu  diğer alanlarda maske, eldiven atıkların toplanması;

Belirlenecek noktalara maske eldiven ve kişisel koruyucu ekipmanların atıklarının diğer
atıklardan ayrı toplanması amacı ile içinde çift kat plastik poşet bulunan gri renkli veya gri
etiketli, üzerinde sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının
biriktirileceğini gösteren yazı ve/veya görsellerin bulunduğu biriktirme ekipmanları
yerleştirilmelidir.
Belediyeler isterlerse bu kutuların yanına tek kullanımlık rulo poşetlerden koyarak, maske,
eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının, her kullanıcı için ayrı ayrı bu poşetlerin
içine konulup ağzı bağlanıp kutunun içine atılmasını sağlayabilirler. Bu durumda kutunun
içinde tek kat gri/siyah renk poşet yeterli olacaktır.
Bu kutulardaki atıklar poşetleriyle beraber ağzı bağlanıp, ayrı bir poşetin içine konularak
toplanmalıdır.
Atık torbaları açılmamalı, karıştırılmamalı, küçük miktarlı atıkların birbirleri ile
birleştirilmesi yoluna gidilmemelidir.
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Ekipmanlardaki atık torbalarının dörtte üçü dolduktan sonra, ilgili Belediyesince ağızları sıkı
bir şekilde kapatılarak ikinci bir torbaya alınmalı ve geçici depolama alanına götürülmelidir.
Bu sayede maske eldiven ve kişisel koruyucu ekipmanların atıklarının diğer evsel atık
konteynerlarına kontrolsüz atılması engellenerek insan ve hayvanlarla temasının önüne
geçilebilecektir.

İlçelerde pandeminin yayılmaması, konunun koordinasyonu ve takibi için belirtilen
hususlara titizlikle riayet edilmesi, anlaşılamayan durumlarda konu ile ilgili İlçe Mülki İdari
Amirinin talimatlarına riayet edilmesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile

 hususlarında;nazan.tasliova@csb.gov.tr adresi üzerinden irtibat halinde olunması
Bilgilerinize arz, gereğini rica ederim.
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