
Koronavírus: a járványnak előbb-utóbb vége lesz, nézzünk kicsit előrébb 
 
A koronavírus terjedése világjárványhoz vezetett. Egyre több ember visel légzésvédő 
maszkot, vannak országok, ahol ez kültéren már mindenki számára kötelező. Így helyes.  
A légzésvédő maszkok viselése a járvány elleni harc fontos eszköze. Véd attól, hogy a vírus 
hordozója megfertőzze a környezetében lévő többi embert, és – minden ellenkező 
híresztelés ellenére –, védi a viselőjét is. Mert az igaz, hogy az egyszerű maszkokon a vírus 
méretű részecskék átjuthatnak, de a valóságban a vírusok nem egyedül „kószálnak” a 
levegőben, hanem általában porhoz, vízcsepphez (pl. köhögésnél) tapadva terjednek. Ezáltal 
a maszkok jó hatásfokkal szűrik őket. A maszkok használata tehát indokolt, és javasolt. 
 

Nagyon nem mindegy azonban, hogy mi lesz az elhasznált maszkokkal.  
Óriási számú és mennyiségű egészségügyi hulladék keletkezik jelenleg a légzésvédő 
maszkok használatával. Járvány idején mind a saját, mind egy másik ember maszkjának újra 
használata magas kockázatot rejt, ezért az egészségügyi maszkok túlnyomó többsége 
egyszer használatos. Ezt azt jelenti, hogy a koronavírus-járvány végére több milliárd 
elhasznált, kidobott maszk keletkezik a világban. Nem csak szennyezve, hanem 
veszélyeztetve is a környezetet, a természetet, az embereket.  
Jelenleg a legfontosabb tennivaló a vírus elleni harc, de ebben a küzdelemben is felelősen 
kell gondolkodnunk és cselekednünk, figyelve arra, hogy a lehető legkisebb kárt okozzuk a 
járvány utáni időszakra.  
 

Természetesen a fertőzéssel és fertőzöttekkel foglalkozó intézmények, kórházak számára 
létezik megsemmisítési protokoll, hiszen a vírusfertőzött maszk veszélyes hulladék. Az erre 
vonatkozó előírásoknak megfelelően kezelik és ártalmatlanítják őket az intézmények.  
De mi van, és mi legyen a lakosság által elhasznált maszkokkal?  
Erről nem sokat hallani, pedig ma a maszkokat főleg magánszemélyek, saját maguknak 
használják. Az emberek többsége tudja, hogy az egészségügyi maszk egyszer használatos, 
használat után el kell dobni. Azt már sokkal kevesebben tudják, hogy nem mindegy hova!  
A használt maszk kidobása nem azt jelenti, hogy kihajítjuk a szemeteskukába.  
Az elhasznált egészségügyi maszk nem háztartási hulladék! 
 

Ezért és ezúton is felhívjuk a kormány által létrehozott „Operatív Törzs” figyelmét, 
hogy sürgősen dolgozzák ki a lakosság által használt légzésvédő maszkok 
összegyűjtésének és megsemmisítésének protokollját, és ennek betartására minden 
tájékoztatójukon hívják fel a figyelmet! Több ezer tonna veszélyes, esetenként fertőző, 
szennyező hulladékról van szó. 
Ki kell dolgozni, és be kell vezetni az összegyűjtés és megsemmisítés protokollját a 
teljes folyamatra!  
 

Meg kell teremteni a működtetés feltételeit:   

 egyedi gyűjtőzsákok eljuttatása a háztartásokba és a közterületekre; 

 az összegyűjtés folyamatának megszervezése, a hulladékgazdálkodási társaságok 
felkészítése; 

 az összegyűjtött lakossági használt maszkok becsatornázása az egészségügyi 
hulladékok megsemmisítő rendszerébe; 

 az égetőművek felkészítése és kapacitásbővítése; 

 lakossági tájékoztatás megszervezése. 
 

A koronavírus-járvány elleni harc nem csak a tesztelést, a karantént és a betegek 
ellátását jelenti, hanem a sokmillió – környezetszennyező és a továbbfertőzés 
kockázatát növelő –, elhasznált maszk begyűjtését és ártalmatlanítását is! 
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