
COLECTARE DEȘEURILOR ÎN PERIOADA PANDEMIEI 

ADID Timis dorește să transmită utilizatorilor serviciilor de salubrizare din județ 
că măsurile de igienă și distanțare socială trebuie respectate cu strictețe, în perioada 
pandemiei Covid-19. 

,,Îndemnăm cetățenii județului Timiș să acorde o importanță deosebită 
procesului de colectare separată  a deșeurilor, mai ales în această perioadă grea în care 
ne aflăm. Reamintesc că prin procesul de colectare separată a deșeurilor, avem multiple 
beneficii – se reduce poluarea cauzată de producerea și depozitarea deșeurilor, se 
reduce consumul de resurse naturale, de energie, se evită amenzile aplicabile pentru 
nerespectarea legislației în vigoare, se recuperează materialele reciclabile care se 
transformă în materie primă. Pe lângă aceste aspecte, îndemnăm toți cetățeni, inclusiv 
cei aflați în izolare la domiciliu, să respecte cu strictețe regulile de colectare separată a 
deșeurilor,,  precizează dl. Romeo Ursu – Director executiv ADID Timiș. 

Reamintim regulile de colectare separată a deșeurilor în perioada pandemiei. 

1.      Deșeuri reziduale (care se depozitează în pubela neagră):  

-          Este strict interzisă depozitarea deșeurilor vărsate în pubelă;este 
necesară folosirea sacilor de gunoi sau a oricăror pungi de folie de plastic; 

-           Sacii din coșul de gunoi sau din recipientul în care se depozitează 
deșeurile temporar în gospodărie se vor lega ermetic pentru a împiedica 
vărsarea accidentală a conținutului în pubelă; 

-           Pentru a reduce posibilitatea de contaminare a mânerului sau a capacului 
pubelelei este necesară spălarea mâinilor în prealabil și evitarea atingerii 
șervețelelor, batistelor sau a altor materiale care ar putea fi contaminate; 
Sunt de preferat utilizarea și deplasarea pubelei cu mănuși din latex 
(medicale) sau dezinfectarea cu alcool sanitar sau cu alt dezinfectant a 
mânerelor și a  capacului pubelei;  

-          Șervețelele, batistele, măștile și mănușile utilizate se vor depozita în 
pubela neagră. Aceste NU se vor depozita împreună cu deșeurile reciclabile 
(în pubela galbenă/sacul galben), nu sunt deşeuri reciclabile, si nu pot fi 
sortate, tocmai pentru că ar putea fi contaminate; 

-           Nu se va intra în contact sub nici o formă cu angajații operatorului de 
salubritate; 

-          Depozitarea deșeurilor se face în pubele și nu în afara lor. 

PERSOANELE AFLATE IN IZOLARE LA DOMICILU trebuie să respecte regulile de mai sus 
împreună cu următoarele REGULI SPECIALE: 

-          Sacii din coșul sau recipientul în care se depozitează deșeurile reziduale 
temporar în casă se vor lega ermetic și vor fi introduși într-un al doilea sac 



care de asemenea se va lega ermetic pentru a împiedica vărsarea accidentală 
a conținutului; 

-          Șervețelele/ batistele, măștile medicale și mănușile de latex se vor 
depozita într-un sac separat. Întrucat  virusul COVID-19 poate rezista până la 
9 zile pe suprafețe, sacii cu șervețele, batiste, măști, mănuși se vor păstra în 
gospodărie până la ieșirea din izolare (14 zile)  și încă 9 zile peste acest 
termen în plus, într-un loc sigur unde animalele de companie nu au acces.  

  

2.      Deșeuri reciclabile (care se depozitează în pubela galbenă/sacul galben)  

Acum, mai mult ca niciodată, se impune colectarea separată şi sortarea deşeurilor 
reciclabile (ambalaje din hârtie, carton, plastic și metal) de cele reziduale. Astfel, este 
obligatoriu ca acestea sa fie sortate, bine curățate și strivite, pliate sau rupte inainte de a 
fi depozitate în pubela sau sacul galben (în lipsa sacului galben, acestea se pot depozita 
în orice alt sac din plastic, transparent). Sacii vor fi in mod obligatoriu legați. 

 PERSOANELE AFLATE IN IZOLARE LA DOMICILU trebuie să respecte și următoarele 
REGULI SPECIALE: 

-          deșeurile reciclabile se vor stoca pe toată durata izolării la domiciliu (14 
zile) și încă 9 zile în plus, la locul de generare, în saci care sunt legați la gură și 
marcați cu data la care au fost închiși, iar cetatenii sa indice data la care au 
inchis sacii; 

-          depozitarea deșeurilor se face în pubele și nu în afara lor. 

 Estimările specialiştilor arată că virusul rezistă pe hârtie până la 24 ore, iar pe 
metal şi plastic între 3-9 zile, de aceea este foarte important ca aceste deșeuri să fie 
stocate o perioadă mai lungă de timp la locul de generare.  

,, Apelăm la spiritul civic și responsabilitatea cetățenilor de a respecta aceste 
reguli, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și pentru continuitatea serviciului de 
colectare-transport a deșeurilor. 

 Apelăm la seriozitatea și responsabilitatea operatorilor de salubritate pentru 
protecția și sănătatea angajaților cu respectarea măsurilor ce se impun, adică asigurarea 
echipamentelor de protecție necesare (măști, mănuși, combinezoane, etc) precum și 
materiale de dezinfectare, iar vehiculele să fie dezinfectate periodic,, a încheiat dl. 
Romeo Ursu – Director executiv ADID Timiș. 

 


