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Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

K Vámi
o

podané

svobodném

žádosti
přístupu

o

poskytnutí

k informacím,

informace

dle

ve

pozdějších

znění

zákona

č.

106/1999

předpisů,

Sb.,

doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 23. února 2021, evidované pod č. j.:
ve věci dotazů: od 1.3.2021 na základě mimořádného opatření č.j. MZDR
15757/2020-44/MIN/KAN

ze dne

22.2.2021

bude

má čtyřčlenná rodina

produkovat

denně min 16 ks použitých respirátorů. Jelikož je toto pro mne velmi nebezpečný odpad,
prosím o informaci, jak s takto nebezpečným a toxickým materiálem naložit a kam ho
erudovaně odnést? Zároveň Vás žádám o sdělení, proč se těchto informací musím
u Vás dotazovat a nejsou přímo uvedeny v mimořádném opatření, Vám sdělujeme

následující:

Likvidace

roušek,

filtrů

od

osob,

které

nejsou

infikovány

nebo

nejsou

v

povinné

karanténě se doporučuje vložit do plastového (igelitového) sáčku, poté se sáček vloží
do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a poté se odloží (vyhodí) do směsného
komunálního odpadu.

Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které jsou v povinné karanténě, ale nemají
prokázáno onemocnění COVID-19 se doporučuje vložit do plastového (igelitového) pytle,
který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se
zaváže, Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný
pytel se poté odloží (vyhodí) do komunálního odpadu.
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Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které mají prokázáno onemocnění COVID19 a jsou v domácím léčení se doporučuje vložit do plastového (igelitového) pytle, který
se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže,
povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem, takto zajištěný
odpad se doporučuje vložit do sběrných nádob komunálního odpadu až po 48 hodinách
po jeho uzavření. Obce mohou zajistit speciální sběrová místa pro likvidaci roušek, filtrů
a dalšího materiálu kontaminovaného osobou, která je pozitivní na COVID19 a je léčena
v domácnosti.

Likvidace roušek, filtrů a dalšího potenciálně infikovaného materiálu ve zdravotnickém
zařízení se řídí provozním řádem jednotlivých zdravotnických zařízení. Na odpad se
pohlíží jako infekční a dle toho se musí likvidovat.

Závěrem mi dovolte Vás informovat, že se toto výslovně v opatření neuvádí, neboť dané
patří k běžnému postupu.

S pozdravem

