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– Czy MZGOK jest przygoto-
wany do spełniania zaostrzonych 
wymagań związanych z zagroże-
niami bakteriologicznymi i epide-
micznymi? 

– Zdajemy sobie sprawę, że szcze-
gólnie teraz nie możemy zawieść. 
Wyłączenie naszych instalacji mo-
głoby stworzyć dodatkowe zagroże-
nie. Szczególne znaczenie ma dzisiaj 
spalarnia, która w skuteczny sposób 
unieszkodliwia odpady w wysokiej 
temperaturze, a dodatkowo produ-
kuje ciepło i energię elektryczną. 
Jesteśmy w pełnej dyspozycji, aby 
bez zakłóceń i rytmicznie pracować, 
chroniąc mieszkańców przed zagro-
żeniami związanymi z odpadami. 
Pandemia spowodowała, że nagle 
jako społeczeństwo zatrzymaliśmy 
się, zmalała aktywność mieszkań-
ców, nieco mniej jest również odpa-
dów, ale spalarnia w dalszym ciągu 
pracuje na „pełnych obrotach”.

– W jaki sposób zakład zapew-
nia bezpieczeństwo sanitarno-epi-
demiologiczne w dobie epidemii?

– Ponad 100 pracowników sor-
towni, kompostowni, składowiska i 
spalarni ma bezpośredni lub pośredni 
kontakt z odpadami komunalnymi 
dowożonymi przez firmy zajmujące 
się ich zbieraniem. Ale to nie odpady 
są groźniejsze niż zwykle. Eksperci 
potwierdzają, że koronawirus nie ma 
zdolności przetrwania poza organi-
zmem człowieka, nie namnaża się 
w żywności i ulega dezaktywacji po 
kilku lub kilkunastu godzinach. Zmie-
szane odpady komunalne rozładowy-
wane są wprost do bunkra spalarni, a 
odpady selektywnie zebrane do sor-
towni, gdzie zanim trafią na taśmę 
sortowniczą czekają kilka dni na placu 
magazynowym. Dbając o bezpieczeń-
stwo załogi trzeba ją chronić przede 
wszystkim przed kontaktem z poten-
cjalnym nosicielem – drugim człowie-
kiem. Instalacje pracują w systemie 
trzyzmianowym, a 75 procent załogi 
musi fizycznie przebywać na terenie 
zakładu wykonując swoje zadania. 

– Czy zostały wprowadzone 
nowe rozwiązania organizacyjne, 
ograniczające częstotliwość zmian 
i ich wzajemnie izolowanie?

– Praca przebiega bez zakłóceń, 
wszyscy przestrzegają zasad higieny 
i stosują się do wydanych instrukcji. 
Nie podajemy sobie rąk na powitanie, 
ograniczamy bezpośrednie kontakty. 
W domu zostali pracownicy, którzy 
mogą wykonywać pracę zdalnie, ko-
rzystając z możliwości elektronicz-
nej platformy. Pracują skutecznie 
i terminowo, a dzięki wprowadzo-
nemu w styczniu oprogramowaniu, 

bez zakłóceń przebiega przyjęcie 
odpadów, sprzedaż surowców, rozli-
czenia, fakturowanie, raportowanie i 
sprawozdawczość.

– Jakie procedury, w związku z 
zagrożeniem koronawirusem, uru-
chomione zostały przez spółkę?

Obawa przed zakażeniem koro-
nawirusem spowodowała zaostrzenie 
procedur wewnętrznych. Przygoto-
wane zostały przez wcześniej powo-
łany zespół kryzysowy. A oto naj-
ważniejsze z wprowadzonych zasad:
– wydane zostały instrukcje do-

tyczące zapobiegania zakaże-
niu oraz zachowania w sytuacji 
stwierdzenia obecności osoby 
zakażonej, przeprowadzono szko-
lenia pracowników, w zakładzie 
są ogólnodostępne dozowniki 
środków myjących i odkażają-
cych oraz materiały informacyj-
ne. Spółka zgromadziła większe 
niż dotychczas ilości płynów do 
mycia i dezynfekcji, środków 
ochrony indywidualnej: m.in. ma-
seczek, osłon, rękawic; 

– codziennie do zakładu przyjeż-
dża kilkadziesiąt samochodów 
z odpadami. Wyłączony został 
system rozpoznawania numerów 
rejestracyjnych przy szlabanie 
WJAZD, a dyżurujący pracownik 
jest zobowiązany do dokonywa-
nia pomiaru temperatury wszyst-
kim osobom wjeżdżającym na 
teren MZGOK. Jeśli temperatura 
będzie podwyższona, osoba ta nie 
otrzyma zezwolenia na wjazd na 
teren zakładu i podjęte zostaną za-
lecane działania;

– dostawcy i odbiorcy zostali poin-
formowani o nowych zasadach, 

Czy w dobie koronawirusa zasypią nas odpady?
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych pochodzących od ponad 370 tysięcy 

mieszkańców 36 miast i gmin subregionu konińskiego. Stan zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem spowodował konieczność szczególnego skupienia się na 
bezpieczeństwie mieszkańców subregionu. O tym rozmawiamy z Henrykiem Drzewieckim, prezesem MZGOK.

MZGOK w Koninie zapewnia naszym 
mieszkańcom bezpieczeństwo

O TYM WSZYSCY MUSZĄ PAMIĘTAĆ CODZIENNIE
Przed zarażeniem może nas uchronić dbanie o higienę osobistą i przestrzeganie poniższych zasad: 

Dokładne i regularne mycie rąk 
Ręce myj mydłem, czas trwania mycia rąk nie może być krótszy niż 30 sekund, a następnie należy spłukać je 
wodą. Po umyciu rąk należy użyć płynu dezynfekującego zawierającego minimum 70 proc. alkoholu.

Stosowanie zasad ochrony podczas kaszlu i kichania
Gdy kichasz lub kaszlesz zakrywaj usta lub nos zgiętym łokciem albo chusteczką, którą natychmiast musisz 
wyrzucić do zamkniętego kosza. Nie zakrywaj nosa i ust dłońmi, w ten sposób możesz przenieść zarazki na 
przedmioty i osoby, których dotykasz. Umyj i zdezynfekuj ręce.

Unikanie dotykania oczu, nosa i ust 
Dłońmi dotyka się wielu powierzchni, także takich, które mogą być skażone wirusem. A jeżeli zanieczyszczo-
nymi rękami dotkniesz oczu, nosa lub ust, możesz przenieść wirusa na siebie.

Zachowanie dystansu
Nie podawaj dłoni na powitanie i pożegnanie. Bezpieczna odległość między osobami to co najmniej 2 m. Jeśli 
jest to niemożliwe na stanowisku pracy, stosuj wszystkie możliwe środki ochrony indywidualnej. 

Czujność
Nie lekceważ żadnego z objawów zakażenia u siebie i zgłoś złe samopoczucie przełożonemu. Jeśli znajdujesz 
się obok osób, które kaszlą, kichają, mają gorączkę niezwłocznie poinformuj o tym bezpośredniego przełożo-
nego, który podejmie odpowiednie działania.

Utrzymywanie czystości
Przełożony może nie dopuścić do pracy pracownika w mocno zabrudzonej odzieży roboczej, która musi być 
na bieżąco przekazywana do pralni. Wchodząc i opuszczając obiekt, gdzie znajduje się stanowisko pracy, 
wycieraj buty w matę dezynfekcyjną. Starannie dezynfekuj przedmioty i urządzenia, z których korzystasz na 
stanowisku pracy.

Spożywanie posiłków
Spożywanie posiłków na stanowisku pracy jest zabronione. W czasie przerwy śniadaniowej posiłki spożywaj 
w wyznaczonych i przystosowanych do tego pomieszczeniach (stołówkach), stosując zasady zachowania dy-
stansu i wymagania higieniczne.

obowiązku stosowania środków 
ochrony indywidualnej, nieopusz-
czania kabiny, szybkiego wyła-
dunku. Dokumenty potwierdza-
jące dostawy przekazywane są 
elektronicznie;

– przygotowane są miejsca odizo-
lowania dla obsady spalarni na 
wypadek konieczności odstawie-
nia instalacji, spowodowanego 
stwierdzeniem zakażenia u opera-
tora;

– wszystkie instalacje objęto zwięk-
szoną częstotliwością mycia oraz 
odkażania obiektów, urządzeń, 
maszyn i stanowisk pracy;

– zespół kryzysowy na bieżąco do-
konuje ewaluacji zaleceń zgodnie 
z identyfikowanymi zagrożenia-
mi, aby uniknąć zakażenia CO-
VID-19.

– Czy odpady wyrzucane przez 
osoby w kwarantannie stanowią 
zagrożenie i czy powinniśmy postę-
pować z nimi w szczególny sposób?

– Główny Inspektor Sanitarny 
jednoznacznie zakomunikował, że 
odpady z miejsc kwarantanny są 
odpadami komunalnymi, trafiają do 
czarnego pojemnika i dalej do spa-
larni. Odpady niebezpieczne nie są 
przywożone do MZGOK. Tuż obok 
funkcjonuje Zakład Utylizacji Od-
padów, który zajmuje się spalaniem 
odpadów medycznych. W zależno-
ści od rozwoju sytuacji wojewodo-
wie będą mogli wydawać polecenia 
nakładające na zakłady gospodarki 
odpadami obowiązki z pominięciem 
wydanych dotychczas decyzji admi-
nistracyjnych i pozwoleń
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