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NAKLÁDÁNÍ S KONTAMINOVANÝM ODPADEM  
 

v souvislosti s ohrožením zdraví a rizikem šíření nákazy nemoci COVID-19 

 

KONTAMINOVANÝ ODPAD OSOBOU POZITIVNĚ TESTOVANOU NA COVID-19  

1. Veškerý odpad (komunální odpad, ochranné pomůcky a jiný odpad) musí být uložen do 

plastového pytle o minimální tloušťce 0,2 mm (případně do dvou slabších pytlů). Pytel musí být 

max. do 24 hodin bezpečně uzavřen. 

2. Povrch pytle musí být vždy dezinfikován. 

3. Takto připravený odpad bude uložen do kontejneru či popelnice se směsným komunálním 

odpadem. Pytel nesmí být zásadně odložen mimo nádobu kvůli náhodnému poškození. 

4. Osoba pozitivně testovaná na Covid-19 by měla požádat o odnos odpadu rodinu, sousedy či 

dobrovolníky, kteří tuto službu poskytují.  

5. Zakazuje se jakákoliv manipulace (třídění, vybírání odpadu) s odloženým odpadem 

v nádobách. 

6. Obsluha svozového vozu bude vybavena OPP (rouška/respirátor, rukavice, brýle, dezinfekční 

prostředek, popř. ochranný oblek/kombinéza). 

7. Obec, jakožto původce odpadu, má povinnost informovat své občany o správném nakládání 

s kontaminovaným odpadem a je zodpovědná za jeho bezpečné odstranění. 

 

POTENCIONÁLNĚ KONTAMINOVANÝ ODPAD Z KARANTÉNY OSOB 

1. Veškerý odpad (komunální odpad, ochranné pomůcky a jiný odpad) nebo alespoň ochranné 

pomůcky (zejména roušky/respirátory, rukavice, kapesníky a ubrousky) musí být uloženy 

do plastového pytle o minimální tloušťce 0,2 mm (případně do dvou slabších pytlů). Pytel musí 

být bezpečně uzavřen. 

2. Povrch pytle musí být vždy dezinfikován. 

3. Takto připravený odpad bude uložen do kontejneru či popelnice se směsným komunálním 

odpadem. Pytel nesmí být zásadně odložen mimo nádobu kvůli náhodnému poškození. 

4. Osoba v karanténě by měla požádat o odnos odpadu rodinu, sousedy či dobrovolníky, kteří tuto 

službu poskytují.  

5. Zakazuje se jakákoliv manipulace (třídění, vybírání odpadu) s odloženým odpadem 

v nádobách. 

6. Obsluha svozového vozu bude vybavena OPP (rouška/respirátor, rukavice, brýle, dezinfekční 

prostředek, popř. ochranný oblek/kombinéza). 

7. Obec, jakožto původce odpadu, má povinnost informovat své občany o správném nakládání 

s kontaminovaným odpadem a je zodpovědná za jeho bezpečné odstranění. 
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POTENCIONÁLNĚ KONTAMINOVANÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ 

1. Jednorázové ochranné pomůcky (zejména roušky/respirátory, rukavice, kapesníky a 

ubrousky) musí být uloženy do plastového sáčku a poté do plastového pytle o minimální 

tloušťce 0,2 mm (případně do dvou slabších pytlů). Pytel musí být bezpečně uzavřen. 

2. Povrch pytle musí být vždy dezinfikován. 

3. Takto připravený odpad bude uložen do kontejneru či popelnice se směsným komunálním 

odpadem. Pytel nesmí být zásadně odložen mimo nádobu kvůli náhodnému poškození. 

4. Zakazuje se jakákoliv manipulace (třídění, vybírání odpadu) s odloženým odpadem 

v nádobách. 

5. Obsluha svozového vozu bude vybavena OPP (rouška/respirátor, rukavice, brýle, dezinfekční 

prostředek, popř. ochranný oblek/kombinéza). 

6. Obec, jakožto původce odpadu, má povinnost informovat své občany o správném nakládání 

s kontaminovaným odpadem a je zodpovědná za jeho bezpečné odstranění. 

 


