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 ادامه از صفحه 13
مشارکت محیط زیست در نظارت بر 
بی خطر سازی زباله های بیمارستانی

مدیرکل  محمودی،  سعید  حال  همین  در 
در  تهران  استان  زیست  محیط  حفاظت 
پسماندهای  مدیریت  تخصصی  نشست 
اساس گزارش  بر  اینکه  بیان  با  بیمارستانی، 
دو سال  تا  بهداشت حداقل  سازمان جهانی 
گفت:  هستیم،  کرونا  ویروس  درگیر  آینده 
»تصمیمات کلی تر و اقدامات کارشناسی شده 
مدیریت  خصوص  در  باید  مناسب تری  و 
این  و  شود  انجام  کرونایی  پسماندهای 
همه  بیشتر  تعامل  و  همکاری  نیازمند  مهم 

است« این حوزه  با  مرتبط  بخش های 
محمودی تأکید کرد: »درصد کمی از بیماران 
مبتال به کرونا در بیمارستان ها بستری و بیشتر 
آنها در خانه خود قرنطینه هستند پسماندهای 
این بیماران با پسماندهای عادی شهری مخلوط 
واقع   در  شهری  پسماندهای  این  می شود، 
به صورت  که  هستند  پسماندهای خطرناکی 
وضعیت  این  و  می شوند  آوری  جمع  عادی 

می کند.« پیچیده  را  پسماندها  مدیریت 
نظارت  بودن  محدود  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به  بیمارستان ها  کرونایی  پسماندهای  بر 
نیز  عفونی  پسماندهای  اصلی  مراکز  عنوان 
از اهمیت باالیی برخوردار است و در کنترل 
این پسماندها نقش بسزایی دارد، اظهارکرد: 
محیط  مسئله  کرونایی  پسماندهای  »موضوع 
زیست و یا یک بیمارستان نیست بلکه موضوع 
استانی است و استانداری تهران هم باید برای 

کمک به حل این معضل ورود کند« 
وی با بیان اینکه امکانات محیط زیست محدود 
است و همه بیمارستان ها را نمی تواند پوشش 
دهد، اظهارکرد: »به درخواست سمن ها به عنوان 
نمایندگان مردم، تیم های تخصصی متشکل از 
محیط زیست، شهرداری و تشکل های محیط 
زیستی برای نظارت بر مدیریت پسماندهای 

می شود« تشکیل  بیمارستانی 

محمودی با بیان اینکه نگاه محیط زیست بر 
نیست  نگاهی مچگیرانه وقهری  بیمارستان ها 
بلکه هدف، همکاری مشترک بیشتر و اصالح 
فرآیندهایی است که به لحاظ قانونی مشکل 
این کار طرح نظارت مردمی  »با  دارد،گفت: 
بر مدیریت پسماندهای پزشکی کلید خورده 
است و از این منظر هم اقدامات صورت گرفته، 
توسط گروه های مردمی گزارش خواهد شد و 
هم در برطرف کردن کاستی ها کمک می شود.« 

کم کاری شهرداری در نداشتن برنامه 
کرونایی پسماندهای  مدیریت 

از سوی دیگر پیش از این رئیس اداره محیط 
به  استان تهران، شهرداری را  انسانی  زیست 
کم کاری در این رابطه متهم کرد. فاطمه اکبرپور 

در این رابطه اظهار کرد: »شهرداری اصفهان 
اقدام به نصب جعبه های ایمن و مخازن زباله 
در محدوده اطراف بیمارستان ها و مراکز درمانی 
جهت انداختن ماسک و دستکش شهروندان 
کرده است و در تهران نیز صحبت هایی مبنی 
مخازن  تعبیه  برای  الزم  تمهیدات  اتخاذ  بر 
زباله جداگانه و جمع آوری جداگانه ماسک، 
دستکش و تجهیزات حفاظتی در سطح شهر 
زمینه  این  در  برنامه ای  هنوز  اما  است  شده 
مجموعه های  سایر  و  شهرداری  سوی  از 

نکرده ایم« دریافت  دست اندرکار 
وی با بیان اینکه تحویل مخازن و سطل های 
منازل  به  کرونایی  پسماند  مخصوص  زباله 
از راه های  و جمع آوری آن ها می تواند یکی 
جداسازی پسماند کرونایی از سایر پسماندها و 

دور کردن آنها از سطح شهر باشد، تصریح کرد: 
»واقعیت این است که تعداد خانوارهای ساکن 
در تهران به میزانی است که اجرایی کردن این 
برنامه را دشوار می کند چنین اقداماتی سخت و 
زمان بر هستند بنابراین نیاز به یک برنامه ریزی 
استارت آپ ها  از ظرفیت  استفاده  هوشمند و 
دارند«  پسماند  جمع آوری  اپلیکیشن های  و 
اکبرپور در ادامه با بیان اینکه اداره  کل حفاظت 
برنامه ای مبنی بر  محیط زیست استان تهران 
از  تغییر نحوه جمع آوری تجهیزات حفاظتی 
نهادهای  سوی  از  دستکش  و  ماسک  جمله 
متولی پسماند دریافت نکرده است، تاکید کرد: 
پسماندهای  گذشته  همچون  که  آنجایی  »از 
کرونایی در مخازن شهری تخلیه و جمع آوری 
می شوند، همچنان توصیه  می کنیم که مردم در 
منازل خود پسماندهای کرونایی و تجهیزات 
و  جداگانه  کیسه های  در  را  خود  محافظتی 
را  کیسه ها  این  حتما  و  کنند  دفع  بسته  در 
مخازن  در  زمانی که  حداقل  تا  بزنند  گره 
شهری رها می شود برای پاکبان ها و کسانی 
که در امر جمع آوری پسماند فعالیت می کنند، 

نکند.« ایجاد  مشکلی 
آنچه مسلما است در این زمان که کادر درمان 
در  و  گذاشته  دست  کف  بر  را  خود  جان 
بیمارستان ها و مراکز درمانی به مقابله با کرونا 
می پردازند، افرادی نیز به عنوان پاکبان در جدلی 
مسئول  خیابان ها  و  کوچه ها  سطح  در  دیگر 
بهداشت محیط زندگی افراد شده و آنها نیز 
نبردی دیگر را انجام می دهند. عدم مدیریت 
این پسماندها بیش از هر کسی سالمت آنها 
را به خطر می اندازد و این موجب می شود که 
بیماری این گروه نیز عالوه بر خانواده های 
آنان هزینه های مضاعفی بر شهرداری، نظام 
سوی  از  کند.  تحمیل  شهروندان  و  سالمت 
نیز  یکدیگر  زمین  به  توپ  انداختن  دیگر 
کند  باز  موضوع  این  از  گره ای  نمی تواند 
و  خطرناک  پسماندهای  ساماندهی  تنها  و 
انتشار  روند  و  انداخته  تأخیر  به  را  عفونی 

می کند. تسریع  را  بیماری 


