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Informace pro občany  

k nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti 

s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2. 

 
Nakládání s odpady patří mezi nezbytné služby přímo navázané na činnost kritické infrastruktury. Funkčnost 

těchto služeb je nutné zabezpečit kontinuálně a ochrana pracovníků, kteří nakládání s odpady musí být pro 

všechny zúčastněné strany prioritou. Všechna doporučení uvedená v tomto stanovisku korespondují se 

současným stavem poznání přenosu a šíření onemocnění COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2, 

doporučení WHO i současného výskytu onemocnění v ČR k datu 19. 3. 2020. 

 

Komunálními odpady u zdravých lidí 

 Nakládání s odpady se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu. 

 Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou 

infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného 

komunálního odpadu, pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude 

následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán. 

 V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste 

neohrozili zdraví pracovníků svozových společností. 

 Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou. 

 

 

Osoby v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19 

Osoby s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě 

 Odpad se netřídí 

 Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků), by měl být uložen do plastového 

pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. 

Po naplnění pytel (nejpozději však do 24 hodin) by měl být pevně zavázán 

a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího 

materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen 

do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen 

dezinfekčním prostředkem  

 Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané. 

 Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do popelnice na směsný 

komunální odpad. 

 V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste 

neohrozili zdraví pracovníků svozových společností. 

 Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou. 


