Gyűjts szelektíven!

készített: Lőrincz Réka

Miért kell szelektíven gyűjteni a hulladékot?
A kukába dobva fontos és hasznos nyersanyagot vesztünk el, ami így kikerül a
körforgásból és ezáltal komoly környezetterhelést jelent.
Szelektíven gyűjtve azonban másodnyersanyagként hasznosítható, így "az anyag nem

vész el, csak átalakul!"

Mik a szelektív hulladékgyűjtés szabályai?
A szelektív hulladékgyűjtés azt jelenti, hogy a különböző anyagú hulladékokat
külön gyűjtjük. Ez a gyakorlatban úgy valósulhat meg, hogy a megvásárolt
élelmiszerek és fogyasztási cikkek csomagolóanyagát – a papír, műanyag, üveg,
fém és italos kartondoboz csomagolást – kimosva, különválasztva tároljuk, majd
szintén az anyaguk alapján elkülönített szelektív hulladékgyűjtő szigetek
megfelelő edényeibe dobjuk.

Hogyan csoportosítjuk az egyes hulladékokat?
A KÉK fedelű kukába vagy gyűjtőbe kerül a PAPÍR ALAPÚ HULLADÉK. Amennyiben valami nem fér bele a kék kukába,
vagy esetleg nincsen, akkor gyűjthetjük a papírhulladékot egy üres kartondobozban is, illetve a nagyobb méretűeket
kitehetjük a kuka mellé lapra hajtogatva és zsineggel átkötve.
•
A SÁRGA fedelű gyűjtőedényben gyűjthetjük a MŰANYAG ALAPÚ HULLADÉKOT, vagy erre a célra a műanyag
szemeteszsák is megfelelő lehet. (A műanyagok fajtáiról itt olvashatsz bővebben.)
• A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett ZÖLD színű gyűjtőbe kerülnek a SZÍNES ÜVEGEK, természetesen a
fedél vagy a kupak nélkül.
• A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett FEHÉR színű gyűjtőbe dobálhatjuk be a a fedél vagy a kupak nélkül
FEHÉR ÜVEGeket.
•
A FÉM HULLADÉK gyűjtése lehetséges a szelektív gyűjtőszigetek SZÜRKE konténereiben illetve házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtésnél a SÁRGA fedelű kukába a műanyag alapú hulladékokkal együtt.

Hogyan csökkenthető a háztartási hulladék?
"Az a hulladék a legjobb, ami nem is keletkezik". Ennek érdekében
környezettudatosan kell vásárolnunk. A megnövekedett kínálat, a reklámok és az
akciók sokszor felesleges vásárlásokba "hajszolnak" bele minket, aminek vagy az
az eredménye, hogy fogyasztás előtt lejár a termék szavatossága, vagy
egyáltalán nem használjuk őket. Az is fontos vásárláskor, hogy inkább
vászonszatyrot használjunk és ne a boltban kaphátó műanyag zacskókat, így nem
kell felesleges műanyagot kidobnunk.

Milyen veszélyes hulladékok keletkeznek a
háztartásokban?
A háztartásokban gyakorta keletkeznek olyan veszélyesnek minősülő hulladékok,
melyeket nem lenne szabad a kukába dobni. Ilyen például a villanykörte vagy akár
az elem. Szelektív gyűjtésük nem is olyan bonyolult, de hogy hol adhatjuk le
ezeket a hulladékokat, azt néha valóban nem egyszerű kinyomozni.

Milyen veszélyt rejthet az egyre növekvő
szemét mennyisége?
Az egyre növekvő szemét mennyiség az utcákon, a vizekben és a természetben
egyre nagyobb pusztulást okoz az emberiség és az állatvilág számára is, mivel az
állatok élőhelyén is rengeteg szemét található, ami könnyen az állatok
szervezetébe juthat.

Köszönöm a figyelmet!

