Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2021

Προς: Όλα τα Μέλη
Θέμα: Διαχείριση εταιρικών αποβλήτων από την διενέργεια διαγνωστικών
ελέγχων ταχείας ανίχνευσης του COVID-19 (Rapid Test) στις επιχειρήσεις
Κυρία/ε,
Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Υγείας και λαμβάνοντας υπόψιν ότι αρκετές
επιχειρήσεις διενεργούν τον διαγνωστικό έλεγχο ταχείας ανίχνευσης του COVID-19 (Rapid
Test) στις εγκαταστάσεις τους, θα πρέπει να γνωρίζουν τις σωστές διαδικασίες και
μεθόδους για την ορθολογική διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων που προκύπτουν από
τους ελέγχους καθώς και για την ευθύνη που έχουν ως κάτοχοι των αποβλήτων αυτών
σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία :
1. Τα χρησιμοποιημένα Rapid Test καθώς και τα χρησιμοποιημένα γάντια, χαρτομάντηλα,
μάσκες ή άλλος προστατευτικός εξοπλισμός, θεωρούνται ιατρικά απόβλητα
μολυσματικού χαρακτήρα και πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά χαρτοκιβώτια με
ενσωματωμένη ειδική κίτρινη σακούλα και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες
διαχείρισης.
2. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία
και να συνάψουν συμφωνία με μια από τις εταιρείες που διαθέτουν Άδεια Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΑΔΑ) για ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα και Πιστοποιητικό
Καταχώρησης (ΠΚ) για σκοπούς συλλογής και μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων.
Τα πιο πάνω αποτελούν υποχρέωση των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν ή έχουν ήδη
ξεκινήσει την διενέργεια Rapid Test στις εγκαταστάσεις τους, με βάση το Άρθρο 15 του
περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 (Ν.185(Ι)/2011).
Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι αδειοδοτημένες από το Τμήμα Περιβάλλοντος για ιατρικά
απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα είναι οι ακόλουθες:
1. Advance Medical Waste Management Services Ltd,
Ιάκωβου Κατσουνωτού 5, Βιομηχανική Αγίου Σιλά, 3112 Λεμεσός,
Τηλ.: 25583454 | Φαξ.: 25583811 | Ηλ. Ταχ. waste@advancemwm.com
2. Medevents and Publishing Ltd,
Διεύθυνση Αλληλογραφίας : Βασιλέως Παύλου 39,6023 Λάρνακα,
Τηλ. 24400546 | Φαξ.: 24400547 | Ηλ. Ταχ.: director@medwastecy.com

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
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-23. N Buying Group Ltd,
Τοποθεσία, Βιομηχανική Γερίου,
Διεύθυνση Αλληλογραφίας : Kom la Ville 1, Δάλι, 2540 Λευκωσία
Τηλ. 99366914 | Ηλ. Ταχ. konstantinos@nbuyinggroup.com
Για αποφυγή κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 από τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, το
ΚΕΒΕ ενθαρρύνει όπως όσα μέλη του προβούν στην διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων
Rapid Test στις εγκαταστάσεις τους, να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα
Περιβάλλοντος στα τηλεφωνά 22 408932 και 25 802718 κα. Μαρία Δημητρίου
Με εκτίμηση,
Κύπρος Αντωνίου,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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