
 

W celu zapobiegania zarażeniem prosimy 
o szczególnie staranne pakowanie 
odpadów 
 

Miasto Reykjavik zwiększyło działania zapobiegające zarażeniu w celu ochrony swoich 

pracowników, którzy pracują przy wywozie odpadów. Aby zapobiec możliwości zarażenia 

pracowników prosimy mieszkańców o przestrzeganie następujących zasad dotyczących 

wyrzucania odpadów: 

 

Prosimy o postępowanie według zaleceń, aby nie zakłócić wywozu odpadów w mieście. 

 

 Odpady mieszane muszą być w zamkniętych workach (szary pojemnik) 

 Nie należy przepełniać pojemników, Pojemniki muszą być zamknięte, aby pracownik 

mógł opróżnić pojemnik bez dotykania odpadów lub by nie wypadły one podczas 

opróżniania. 

 W domostwach tam, gdzie mieszkają osoby zarażone należy szczególnie uważać na 

zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. Odpady należy wyrzucać do worków i 

przed wyrzuceniem zawiązać ja na supeł. Uważać, aby zarazki nie wydostały się poza 

worek. Zużyte chusteczki higieniczne należy wyrzucać do odpadów zmieszanych - 

najlepiej w osobnych workach, nie do odpadów papierowych. Rękawiczki lateksowe 

oraz ręczniki papierowe używane do sprzątania lub dezynfekcji należy również 

wyrzucić do odpadów mieszkalnych. 

 Segregujmy odpady ze szczególna starannością i dobrze wykorzystujmy miejsce w 

pojemnikach. Zmniejszajmy objętość kartonów po mleku, pudełek po pizzy itp. 

 W blokach, gdzie znajdują się zsypy należy regularnie zmienia pojemnik pod rur 

zsypu, aby się nie zapchała. Osoby odpowiedzialne za pomieszczenia przy zsypie 

prosimy o szczególne dbanie o higienę mycie rąk i dezynfekcją. Zalecamy korzystanie 

z jednorazowych rękawiczek i wyrzucanie ich od razu po pracy do pojemnika z 

odpadami mieszanymi. 

 Mieszkańcy sami muszą wywozić nadmiar odpadów do Sorpy. 

 

FAQ – pytania i odpowiedzi 

 



 
Czy nadmiar odpadów będzie zabierany, jeżeli są ona spakowane w worki i ustawione koło 

pojemników? 

Nie, niej jesteśmy w stanie zabierać nadmiernych odpadów z powodu wytycznych o ochronie 

przez zarażeniem. 

 

Czy nie nadal należy segregować odpady w pojemnikach na plastik i papier lub w punktach 

segregacji? Czy wiążą się to z niebezpieczeństwem? 

Nie ma żadnych zmian w segregacji odpadów w Reykjaviku, chyba że odpady mogą być 

niebezpieczne (grozić zarażeniem) należy je wtedy wyrzucić do szarego pojemnika. Odpady z 

Miasta Reykjavik nie są segregowane ponownie, więc nie ma niebezpieczeństwa zarażenia. 

 

Mieszkam w Kjalarnes i biorę udział w pilotażowym projekcie segregacji odpadów 

organicznych. Czy mogę wrzucać ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne do 

pojemników na odpady organiczne? 

Nie, chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe należy wyrzucać do pojemnika na odpady 

mieszane. 

 

Odpady posegregowane można wyrzucać w punktach segregacji na terenie całego miasta lub 

w Sorpie. Kalendarz wywozu odpadów Miasta Reykjavik jest aktualny i można w nim 

sprawdzić, kiedy odpady będą odbierane, jak również najnowsze komunikaty dot. wywozu 

odpadów. 

 

https://sorpa.is/mottokustadir
https://sorpa.is/mottokustadir
https://reykjavik.is/thjonusta/sorphirdudagatal-2020

