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- COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - 

 

INFORMAŢIE DE INTERES GENERAL 
POPULAŢIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

și S.C. GOSCOM SA FĂLTICENI 
 

 Având în vedere adresa Direcție de Sănătate Publică Județeană Suceava cu nr. 10275 
din 09.04.2020, înregistrată de administrația locală a municipiului Fălticeni cu nr. 8228 din 
10.04.2020, vă transmitem mai jos „Indicaţiile privind gestionarea deşeurilor 
municipale în condiţiile transmiterii virusului SARS-COV-2”, având la baza 
recomandările Institutului Naţional de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, la 
indicaţiile comunicate de Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar 
cu nr. 5208 din 08.04.2020. 
 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Sănătăţii şi Institutul 
Naţional de Sănătate Publică informează populaţia cu privire la modul de colectare a 
deşeurilor în cazul persoanelor aflate în izolare la domiciliu, confirmate pozitiv sau nu, 
precum şi in cazul persoanelor care nu sunt în situaţia anterior menţionată. 

 

1. Deşeurile municipale produse în locuinţe în care persoanele sunt confirmate 
pozitiv sau suspecte şi se află în izolare la domiciliu: 

Pentru colectare, se vor folosi cel puţin 2(doi) saci de  plastic, unul în interiorul 
celuilalt, sau în număr mai mare, în funcţie de rezistenţa mecanică a acestora. 
RECOMANDĂRI: 
 NU se face colectarea separată a deşeurilor. Toate deşeurile generate în locuinţă se pun 

împreună. 
 ÎNCHIDEŢI/ ÎNNODAŢI pe rând fiecare sac folosind dacă este posibil cu mănuşi de 

unică folosinţă; 
 NU zdrobiţi şi NU comprimaţi sacii; 
 BLOCAŢI accesul animalelor de companie la spaţiile în care se află sacii cu deşeuri; 
 DEŞEURILE vor fi colectate în continuare de operatorul de salubritate. 

 

2. Deşeurile produse de populaţie în locuinţele în care nu există subiecţi pozitivi 
şi care nu se află în izolare sau în carantină. 

Pentru locuinţele în care NU există subiecţi testaţi pozitiv, izolaţi sau în carantină 
obligatorie, se recomandă păstrarea în vigoare a procedurilor existente, fără a întrerupe 
colectarea separată a deşeurilor. 
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