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 בעקבות התפרצות מגיפת הקורונה, חל גידול משמעותי בשימוש
 בפלסטיק חד פעמי, לרבות אריזות וסכו"ם בנוסף על מסיכות חד
 פעמיות. הניסיון למגר את נגיף הקורונה תוך התעלמות מההיבטים
 הסביבתיים היא בחירה לא נכונה בפרספקטיבה של בריאות הציבור,
 חייבים למצוא דרכים יעילות למיגור המגיפה שאינן פוגעניות לסביבה.
 לפניכם שורה של המלצות איך לעצור את התפשטות המגיפה תוך

המשך המאבק בפסולת הפלסטיק.

זיהום הפלסטיק בעת הקורונה 

 פסולת פלסטיק, כולל פסולת רפואית, מיוצרת בכמויות
 הולכות וגדלות, במיוחד לאור מגיפת הקורונה. רוב
 הפסולת מוטמנת או נשרפת תוך יצירת מפגעים

 סביבתים רבים בתחום של זיהום קרקע, מים ואוויר.
 לצד אלה, חלק ניכר מהפסולת המיוצרת לא זוכה אפילו
 לפתרונות אלה ומגיע לטבע ולים. ההערכה הינה כי

 מעל 10 מיליון טון של פסולת פלסטיק מגיעים לים בכל
 העולם מדי שנה. בישראל, 80% עד 90% מהפסולתהעולם מדי שנה. בישראל, 80% עד 90% מהפסולת
 שנמצאת על החופים מקורה בישראל מה שהופך את

 הצעדים הנדרשים ברמה הלאומית למשמעותיים ביותר
עבור הסביבה שלנו.

 בריאות האדם והסביבה לא סותרים זה את זה אלא
 הולכים יד ביד. הצפת הטבע והים בפלסטיק אחראיים
 לכך שאדם ממוצע סופג לתוך גופו כמויות משמעותיות
 של חומרים מזהמים ולכך השלכות בריאותיות הרות

 גורל שחלקן ניתן להבין רק דרך מעקב של עשרות שנים.
 הדרך הטובה ביותר להתמודד עם נזקים אלו היא

 למנוע זיהום סביבתי זה: שמירה על סביבה היא דרך
נכונה ובטוחה לשמור גם על הבריאות שלנו.נכונה ובטוחה לשמור גם על הבריאות שלנו.

מגיפת הפלסטיק 

 4.    פירות וירקות אינם צריכים להיות
 בעטיפת פלסטיק כדי להיות מוגנים
 בפני הנגיף. צריך פשוט לשטוף

אותם.

 3.    לבישת כפפות חד פעמיות, בייחוד
 במתארים של סיכון נמוך, לא מהווה
 צעד משמעותי מבחינת הגנה בפני

 הקורונה. ניקיון הידיים, כולל שימוש
 באלכוג'ל, הינו הדבר הנכון כדי

  למנוע מקרי הידבקות.

 2.    שימוש נכון במסיכה רב פעמית
 ורב שכבתית במתארים בעלי סיכון
 נמוך יעילה מספיק כדי להגן בפני
 הידבקות: כיסוי הפה והאף וכיבוס
 תדיר. השימוש במסיכות חד פעמיות

 צריכות להשאר בעיקר למתארים בסיכון
גבוה בדגש על צוותים רפואיים.

1.    נגיף הקורונה יכול לשרוד עד שלושה 
ימים על משטח פלסטיק לכן כלים חד 
פעמים מפלסטיק אינם בטוחים יותר 
מכלים רב פעמים בעידן הקורונה. 
עדיף להשתמש בכלים רב פעמים תוך 
הקפדה על שטיפה יסודית של הכלים. 

ההמלצות

 בנוגע לשימוש הנרחב באביזרים חד-פעמיים
בתקופת מגיפת הקורונה

עמדת
גרינפיס ואיגוד רופאי הציבור בישראל


