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54826179-170-E.139l59 10.04.2020
Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının
Yönetiminde Covid- 19 Tedbirleri hk.

BiRLiK VE FEDERASYONLARA 2020/59 SAYILI GENELGE

Çevre ve Şehircilik Bakanhğı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan
08.04.2020 tarihli ve 847 64 sayıiıı yazıda; Diinya Sağlık Örgütii tarafından ''pandemi''
olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-l9) salgınından vatandaşları korumak ve salgrnın
yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam edildiği,

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı koranavirüs (Covid-19) salgını ile
mücadelede Koronavirüs Bilim Kurulunca ve ilgili kurum/kuruluşlarca duyurulan
tedbirlere riayet edilmesinin önem arz ettiği,

Tüm ülkede alınan tedbirler doğrultusunda, gündelik hayatta kullanımlan artan
tek kullanımlık kişisel maske ve eldivenler ile diğer hijyen malzemelerinin atrklaırnın
uygun şekilde yönetiminin sağlanması gerektiği,

Bu çerçevede, Bakanlıkça 0710412020 tarihli ve 2020l|2 sayıh "Tek
Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklannın Yönetiminde Covid-
19 Tedbirlerine İlişkin Genelge" yayınlandığı ifade edilmekte ve söz konusu Genelgede;

-Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven
ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları için bina giriş- çıkrşları ile ortak kullanrm
alanlarına biriktirme ekipmanr yerleştirilerek bu atık]arrn ayrı şekilde biriktirilmesi,
bu ekipmanın "diğer atık" ekipmanr gibi gri renkli veya gri etiketli olmasr, ekipmanın
üzerinde sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarınrn
biriktirileceğini gösteren yazı ve/veya görseller bulunması, ekipmanlardaki atık
torbasrnrn dörtte üçü dolduktan sonra ağzı sıkr bir şekilde kapatrlarak ikinci bir
torbaya alrnmasr ve biriktirilen atrkların geçici depolama alanrnda en ız 72 sııt
bekletildikten sonra "evsel atıkl' olarak belediyeye teslim edilmesi,

-Ev ve işyerlerinde kullanılan maske ve eldiven gibi kişisel hijyen malzemesi
atıklarınrn yırhlmaya dayan*lı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde
toplanmas1 ağzr sıkıca bağlanan çöp torbasının ikinci bir torbaya konularak en ız72
saat süreyle insan temasmdan uzak bir yerde (oda veya balkon) bekletildikten sonra
"evsel atık" olarak belediyeye teslim edilmesi,

-Sağlık kuruluşlarrnrn karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen
yerlerde oluşan atıkların "tıbbi atık" olarak yönetilmesi,

-Sağhk kuruluşlarının karantina bölümleri dışındaki birimlerinden kaynaklanan
tıbbi atıklar ve diğer atıklann ilgili mevzuatına uygun şekilde yönetiminin sağlanması
gerektiği belirtilmekte ve ükemizde yürüti-ilen Covid-19 salgını ile mücadelede etkinliğin
korunarak başanya ulaşılması siiırecinde atıklardan kaynaklanabilecek olası risklerin de
önüne geçmek bakımından Bakanlık Genelgesi kapsamında belidilen hususlara ve
uygulamalara hassasiyet gösterilmesi istenmektedir.
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Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlanmıza dulurulması hususunda gereğini önemle
rica ederiz.
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