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Ali je kampanja “Pirati plastike - dajmo Evropa!” izvedljiva v času pandemije?

Kampanjo vzorčenja je mogoče izvesti brez omejitev, če lokalno relevantna pravila v povezavi z novim 
koronavirusom ne vplivajo na delo v vašem šolskem razredu ali mladinski skupini. Če pa pouk v razredih 
ali srečanja v mladinskih skupinah niso mogoči, izvajanje vzorčenja odsvetujemo.

Ker se vzorčenje izvaja zunaj, je tveganje za okužbo manjše kot pri delu v učilnici. Dejavnost lahko izv-
ajamo v razredni skupnosti, zato stiki z zunanjimi osebami niso potrebni. Vzorčenje se izvaja v majhnih 
skupinah (od 4-8 učencev), ki lahko delajo ločeno od drugih skupin, če je to potrebno. Nujno je, da upošte-
vate pravila glede razdalje in higiene.

Pogosto se zgodi, da zaščitne maske pred koronavirusom ljudje nemarno zavržejo in jih potem med 
vzorčenjem najdemo. Najdba mask lahko poveča ozaveščenost učencev o posledicah nemarno zavrženih 
odpadkov. Posebej previdni morate biti pri nabiranju zaščitnih mask (običajno s strani skupine B). Za po-
biranje mask s tal z namenom da jih odstranite, uporabite rokavice ali klešče. Tako boste zagotovili svojo 
varnost – tako kot z drugimi, potencialno nevarnimi odpadki. Ne dotikajte se ustnega ali nosnega predela 
mask. Zaščitne maske je treba zavreči med mešane komunalne odpadke odpadki ne glede na to, ali so iz 
blaga ali sintetičnega flisa. Če ste zaskrbljeni glede zbiranja zaščitnih mask, jih lahko pustite na tleh. V 
tem primeru v protokolu skupine B še vedno zapišite, da so bile na mestu preskusa najdene maske.

Prosimo, spremljajte relevantne protikoronske ukrepe. Vi ste tisti, ki se po posvetovanju s šolskimi 
oblastmi odločite, ali je mogoče vzorčno akcijo izvesti ali ne. Pišite nam, če vam lahko pomagamo pri 
načrtovanju vaše dejavnosti.

Veselimo se sodelovanja v živo! 

Vaš tim Plastičnih piratov 

Za vprašanja vam je na voljo Štefan Trdan z Inštituta za vode RS: 01 47 75 341 (pon-pet od 9. do 12. ure),  
stefan.trdan@izvrs.si. 


