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Aktuální informace pro klienty
zasažených současnými opatřeními
proti šíření koronaviru COVID -19
Vážení obchodní přátelé,

niků k běžnému fungování
domácností v době pandemie.

děný sběr součástí kritické infrastruktury státu, která je prostřed-

současná epidemie koronaviru
COVID-19 není pro nikoho z nás
jednoduchá a přináší řadu komplikací. Začínají se projevovat
první negativní ekonomické dopady a některá odvětví průmyslu
se téměř zastavila. Problémy tak

na vámi, výrobci.

více či méně se to dotkne nás
všech. Vývoj současné situace
sledujeme a snažíme se na něj
reagovat v rámci svých možností
a kompetencí.

Kdyby se tříděný sběr zastavil,
lidé by i tento odpad vyhazovali
do černých popelnic na směsný
odpad a množství odpadu v nich
by se tak náhle zdvojnásobilo.
Stávající infrastruktura na to však
není dimenzovaná, nedisponuje
další dodatečnou kapacitou na
likvidaci směsného komunálního
odpadu. Tento šok by z hlediska
hygienického a zdravotního
způsobil to nejhorší – výpadky
svozu směsného komunálního
odpadu v době epidemie.

Během nouzového stavu je většina obyvatel v důsledku vládních
nařízení ve svých domovech
a výrazně se tak zvýšila i produkce domovního odpadu. Z hlediska množství je ho nyní srovnatelně jako každý konec roku, pouze
s tím rozdílem, že tato situace netrvá dva týdny, ale běží již druhý
měsíc a klade tak extrémní nároky na logistiku svozu odpadu.
Vzhledem k tomu, že přibližně
polovina objemu odpadu z domácností dnes končí vytříděná
v barevných kontejnerech, je i tří-

Systém nakládání s odpady je
velmi komplexní a každá jeho
část má svoji nezastupitelnou
roli.

Skutečnost, že český průmysl si
nadále plní své zákonné povinnosti v oblasti obalových odpadů
provoz tříděného sběru, je jednoznačným příspěvkem všech pod-

Díky vaší zodpovědnosti se tak
daří udržet kontinuální provoz
tříděného sběru odpadu, včetně
fungování třídících linek. AOS
tříděný sběr, ale snaží se materiálně udržet jeho provoz za ztížených hygienických podmínek.
Dnes je klíčové zajistit pro popeláře a zaměstnance třídicích linek
ochranné pomůcky a dezinfekci,
a o to se AOS také stará. Absolutní většinu třídicích linek se daří
udržet v chodu, tam kde jsou
z hygienických důvodů odstaveny, je odpad případně přesměrován na jiné zařízení. Daří se dokonce udržet i provoz recyklačních zařízení. Situace, kdy se celý
odpadový sektor potýká s nedostatkem ochranných pomůcek
a dezinfekce, se operativně snažíme řešit ve spolupráci s MŽP a
MPO. Fungující třídění odpadů je
tak něco, co nejen občané dělají,
protože to mají zažité, ale je to
pro ně i psychologicky důležitým
důkazem toho, že život v rámci
možností běží normálně dál.

Virus nás naučil, a jistě ještě naučí,
řadu věcí. Až moment, kdy se
z hygienického a zdravotního
hlediska uvažovalo o zastavení
třídění odpadů, nám ukázal, že
to není možné. Tříděným sběrem
odpadů totiž prochází až polovina odpadů z domácností. Stejně
tak jsme dostali praktickou lekci
z oběhového hospodářství,
protože vytříděný odpad v době
omezeného přeshraničního
pohybu se náhle stal klíčovým
zdrojem pro domácí výrobu.
Například aktuálně zásadně
dotčeným odvětvím je papírenský průmysl. Papír jako druhotná
surovina je předmětem obchodu
na globálním trhu a globálních
dodávek. Tyto dodávky jsou však
nyní velmi komplikovány. Nicméně výroba papírových produktů
se nemůže zastavit, protože
průmysl, tedy i vy klienti AOS
EKO-KOM, by neměl do čeho balit
své výrobky. K tomu, aby bylo
dostatečné množství papírové
druhotné suroviny, je dnes kriticky důležité třídění papíru, protože
české papírny jsou ve výrobě
výrazně závislé na domácím
třídění. To se však netýká pouze
papíru, ale i skla, kovů a neméně
plastů. Například zastavením
výroby aut došlo k výpadku
odpadních plastů pro výrobu
tuhých alternativních paliv.

To je dále umocněno přerušením
dodávek tuhých alternativních
paliv ze zahraničí, která jsou
klíčovým prvkem pro výrobu
cementu a tedy i pro stavebnictví.
Náhradou za ně jsou zpracované
výměty z tříděného sběru. Některé typy recyklovaných výrobků
jsou krizí taktéž zasaženy, a tudíž
dochází i ke změně struktury
poptávky po využití druhotných
surovin.

jsou uzavřené karanténní oblasti.
Zde již nejde o plnění procent
recyklace, ale o to, že sběr obalového odpadu a odpadu vůbec
je hygienický problém. Hned zpočátku jsme poskytli materiální
podporu ve formě pytlů na ukládání odpadu v karanténních
oblastech jako Litovel a Uničov.
Spolupracujeme s krizovými
štáby, obcemi a městy, svozovými
klátory tak, aby se použité obaly
nestaly nejen hygienickým problémem, ale byly v mezích možností i nadále zdrojem pro výrobu
a energetiku.

Děkujeme Vám za spolupráci
a přejeme, ať se Vám daří.
Společně to zvládneme!

Jak funguje odpadové
hospodářství během
epidemie?
Svoz komunálního odpadu,
včetně tříděného, funguje
bez zásadních problémů.
organizačních opatření, jako
je např. střídání dvou týmů,
které se vzájemně nesmějí
potkat, tříděný odpad skladují
72 hodin před vstupem
do třídicí linky. Zavedly také
zvýšenou dezinfekci
a zaměstnance vybavily
ochrannými pomůckami,
které se podařilo za pomoci
AOS EKO-KOM zajistit
a rozdistribuovat.
Díky podniknutým bezpečnostním opatřením je v provozu většina třídicích linek.
Některá zařízení řeší nedostatek pracovníků kvůli absenci
agenturních zahraničních
pracovníků. S ohledem na
vládní nařízení došlo k omezení provozu sběrných dvorů.
Funguje i většina zpracovatelů druhotných surovin, takže
pro dotříděné a upravené
tříděné komodity je zajištěn
i nadále odbyt.

JSME VÁM K DISPOZICI I V TĚCHTO DNECH
Rádi odpovíme na Vaše telefonické a emailové dotazy. Kontaktuje nás e-mailem na info@ekokom.cz
nebo telefonicky na číslech +420 729 848 444, +420 729 848 445.
S evidencí obalů Vám poradíme na telefonu +420 729 848 430 nebo prostřednictvím e-mailové adresy
evidence@ekokom.cz.
V případě dotazů ohledně pohledávek Vám jsme nadále k dispozici na e-mailu pohledavky@ekokom.cz
a na telefonu +420 729 848 450.
Připravujeme pro Vás také on-line seminář – webinář. Sledujte proto naše webové stránky
www.ekokom.cz/cz/klienti/seminare, kde bude uveden odkaz na tento speciální seminář přes internet.
Naše pravidelné informativní schůzky a semináře v regionech pro Vás budeme určitě realizovat, jakmile to
bude možné.

