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Λόγω του μεγάλου όγκου συσσωρευμένων απορριμμάτων (εντός και εκτός των κάδων) οι
Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας συνιστούν στους πολίτες τα κάτωθι:

Προσεκτικός διαχωρισμός του είδους των απορριμμάτων και τα υπολείμματα
τροφίμων ή οργανικών ουσιών να συλλέγονται και να φυλάσσονται στο σπίτι, έως ότου
αποκατασταθεί η ορθολογική αποκομιδή των απορριμμάτων. Στην περίπτωση που αυτό δεν
είναι δυνατόν η συλλογή αυτών θα πρέπει να γίνεται σε ανθεκτικές σακούλες, σφιχτά
δεμένες (λόγω της κατάστασης καλύτερα τα απορρίμματα να μπαίνουν σε δύο σακούλες).

Πρέπει να χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ ειδικές σακούλες απορριμμάτων κι όχι άλλες.
Αυτές που προέρχονται από super market ή από άλλα καταστήματα, επειδή είναι
ανακυκλώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον, αυτοδιασπώμενες, διαλύονται με αποτέλεσμα
να σκορπίζονται τα σκουπίδια και να γεμίζουν οι δρόμοι, αλλά κυρίως να λερώνονται πιο
γρήγορα οι κάδοι. Αποτέλεσμα αυτού είναι να δυσκολεύονται τόσο οι υπάλληλοι ως προς
την αποκομιδή τους, ενώ δημιουργούνται ευκολότερα εστίες μόλυνσης.

-

Οι άδειες συσκευασίες τροφίμων να ξεπλένονται πριν πεταχτούν.

Τα ογκώδη αντικείμενα, τα κομμένα κλαδιά και τα υλικά από διάφορες
μικροκατεδαφίσεις ή επισκευές (μπάζα) να μην τοποθετούνται στου ήδη υπάρχοντες
όγκους απορριμμάτων δίπλα στους κάδους, αλλά αν είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν
από τις οικίες, οι πολίτες πρέπει πριν να ενημερώνουν τον Δήμο για να τα συλλέγει με άλλο
συνεργείο και φορτηγό.

Οι υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο σημείο που είναι
εφικτό, να περιορίσουν την ρίψη απορριμμάτων, διατηρώντας αυτά σε δροσερούς σε
χώρους εντός της επιχείρησης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ό,τι αφορά στην επαφή του κοινού με τρωκτικά,
όπως οι ποντικοί αλλά και με αδέσποτα ζώα, όπως σκυλιά και γάτες, ώστε να αποφευχθούν
φαινόμενα μετάδοσης μικροβίων στον άνθρωπο.
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Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να
αποφεύγεται η επαφή ή η προσέγγιση των ζώων τους σε σωρούς απορριμμάτων.
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