ارشادات التخلص من النفايات المتولدة من مناطق
الحجر الصحي في مواجهة فيروس كورونا )(COVID 19

أولا  :ارشادات التخلص األمن بيئي ا من النفايات المتولدة من مواقع الحجر الصحي في مواجهة فيروس
كورونا  (COVID 19) ,وخاصة المعدة للطلبة القادمين من الخارج لتالفي انتشار العدوى بالفيروس ،وبالرجوع
الى الممارسات العالميه بهذه الخصوص مثل تجربة الصين ودول االتحاد االوروبي وبحيث تكون على المستوى
الوطني على النحو التالي :
 تخصيص كادر مدرب ومؤهل لجمع النفايات من داخل اماكن الحجر الصحي على انيتم اتخاذ كافة اجراءات السالمة العامة بما فيها استخدام معدات الوقاية الشخصية من
كمامات ومالبس ذات اكمام طويلة مع غطاء الراس وقفازات ونظارات وقاية واحذية
مناسبة وغيرها من االجراءات الضرورية لحماية العاملين في جمع هذه النفايات من خالل
جهة او شركة مختصة لهذه الغاية .
 تخصيص كابسات لجمع النفايات أو مركبات مخصصة للنقل من المواقع المستهدفة. ان يتم جمع النفايات داخل منشآت مرة واحده على االقل يوميا. تخزين النفايات في غرفة خاصة لتجميع النفايات مدة ال تزيد عن  24ساعة.-

تعقيم النفايات قبل رفعها وعند تنزيلها في المكب وحسب اجراءات التعقيم المعمول بها.

 نقل النفايات مباشرة الى المكبات المعتمدة لهذه الغاية في مجالس الخدمات المشتركة أوأمانة عمان الكبرى دون التوقف في المحطات التحويلية.
 -تخصيص خلية خاصة او جزء منها

للنفايات المنقولة والمجمعة من مواقع الحجر

الصحي في المكب المعتمد.
-

تعقيم النفايات بعد تفريغ الضاغطة أو المركبة مباشرة في المنطقه المخصصة.
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 تغطية النفايات بغطاء بالستيكي إن أ مكن ولمدة عشرة ايام قبل نقلها الى منطقة العملالعام في الخلية أو طمرها في مكانها.
-

إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع وصول الحيوانات والطيور الى خلية الطمر الصحي المعدة
الستقبال نفايات الحجر الصحي من خالل وضع سياج أو حاجز.

-

تعقيم الضاغطة أو المركبة مباشرة بعد تفريغ النفايات.

 استخدام مواد تعقيم معتمدة من مؤسسة الغذاء والدواء االردنية. إجراء الفحوصات الطبية للكوادر العاملة في التخلص من نفايات الحجر الصحي (جمع،نقل وطمر) لإلطمئنان على صحتهم والمعتمدة من قبل و ازرة الصحة.

ثاني ا :ارشادات جمع النفايات بأكياس البالستيكة
 توزيع اكياس على غرف الحجر لتعبئة كافة المخلفات من غرف المحجور عليهم على مدار اليوم.


عدم ملئ األكياس بالنفايات الكثر من ثلثي حجمها فقط.

 إغالق االكياس عند امتالئها إلى الحد المسموح به من خالل ربط العنق باستخدام الشرائط
البالستيكية الالصقة أو استخدام الشرائط البالستيكية ذاتية اإلغالق.
 يمنع إغالق األكياس بالمشابك أو المالقط المعدنية.
 وضع الكيس بعد إغالقه في كيس آخر واغالقه لضمان عدم تسرب النفايات.
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