
Jak nakládat s odpadem v době 
koronavirové pandemie 
s  Domácnosti s nenakaženými 

osobami bez nařízených 
karanténních opatření:

•  Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
•  Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů). 
•  Směsný komunální odpad odkládejte do černých 

kontejnerů (na místa k tomu určená). 
•  Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respiráto-

ry/rukavice) můžete po použití odkládat do směsné-
ho komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte 
do plastového obalu a následně ještě do dalšího 
plastového obalu, který pevně zavážete.

•  Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontej-
nery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.

•  Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte 
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte 
dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s minimálně jeDnou 
osobou v povinné nařízené 
karanténě: 

• Odpady netřiďte. 
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic 

a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není 
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do 
plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) 
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezin-
fekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné 
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte 
ještě do druhého pytle a zavažte. 

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním pro-
středkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého 
kontejneru na směsný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. 
Chráníte tak zdraví „popelářů”.

•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě 
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte 
dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či 

odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

s   obce v karanténě: 
•   V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění 

COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě 
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel. 

•   Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný 
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ) 
a svozovými firmami. 

s  Domácnosti s potvrzenou nákazou 
nemocí coviD-19: 

• Odpady netřiďte.
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a ka-

pesníků) od osob s prokázaným onemocněním  
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po 
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte 
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové 
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého 
pytle a zavažte.

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem 
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na 
směsný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chrání-
te tak zdraví „popelářů“. 

•  Buďte ohleduplní.
•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte 

ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
•  Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu 

a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lo-
kálních možností bezpečného odstraňování směsného 
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracov-
níky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní 
občany. 


