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Iktatoszam:1-0-2A4/2020 

Taw:  Tajekortatas 

Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur! 

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abauj-Zemplen megye hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatoja az 

alabbiakrol tajekortatja. 

Tekintettel arra, hogy Borsod-Abatij-Zemplen megyeben ismetelten emelkedik az uj tipus6 

koronavirussal megfert6z6dottek szama, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi feladatok ellatasahoz 

kapcsolocloan a korabban kikozolt eljarasrendek tovabbra is ervenyben vannak melyek az alabbiak. 

A hulladek elszallitasa a hazi karantennal erintett ingatlanhasznaloktol: 

Figyelembe veve az uj tipusCi koronavirus jarvany hatasait és veszelyeit, az uj virus elleni vedekezes 

erdekeben a jarvanyugyi elkulonites, jarvanyugyi megfigyeles, jarvanytigyi ellenorzes, valamint a hazi 

karanten alatt alio ingatlanhasznalok szamara az alabbiakat javasoljuk: 

Elsa sorban az Operativ Torzs, valamint az orszagos tisztifoorvos tajekortatasat kotelez6 

figyelembe venni, miszerint a haztartasban keletkeza hulladekot dupla hullaclekgyiljto zsakba 

szaseges csomagolni. 

- A fertozesek elkeriilese erdekeben a hazi karantenban levak mentesulnek a kotelez6 szelektiv 

hulladekgyCijtes alol, a haztartasban keletkez6 hulladekot egyutt kell gy(ijteni a vegyes 

hullaclekgyCijto edenyben. (kiveve uveghulladek) Ennek oka, hogy a szelektiv hulladek a 

telephelyeken kezi valogatassal keri.il szortirozasra, ami novel' a dolgozok megbetegedesenek 

lehetoseget a szelektiv hulladek valogatasa saran. 

- A hulladekot biztonsagos, szakadasallo hullaciekgy(ijto zsakba kell helyezni, vagy dupla zsakot 

kell hasznalni (egyiket a masikba helyezve). Az onallo hulladekokat — pl. hasznalt papir 

zsebkend6 — nem szabad onmagaban a hulladekgyajto edenybe dobni. 

- A hulladekgyajto zsakokat csomozassal vagy megkotessel kell lezarni, a hegyes és tiles 

targyakat tores és atlyukasztas biztos eldobhato tartalyba kell csomagolni. 

A zsakokat a leheto legbiztonsagosabban kell tarolni, ezzel megelazhet6, hogy az allatok 

szettepjek és erintkezesbe lepjenek a hulladekkal, illetve, hogy szethordjak. 

- A maszkokat, zsebkenclaket, gumikesztya, papirtorlat hasznalat utan mtlanyag zsakokban kell 

gy(ljteni. Ezeket a zsakokat becsomozva 	 hogy osszenyomnank vagy 

osszetomoritenenk) zarhato fedelCi kukaba kell helyezni. 

Lomtalanitas: 

A hazhoz men6 lomtalanitas igenybejelentesevel egy idoben nyilatkozattetel sziikseges mely az 

alabbiakat tartalmazza: 

Az igenybejelento az uj tipusu koronavirus tiineteit sem magan, sem a vele egy haztartasban 

elokon nem tapasztalja vagy tapasztalta az elmOlt 14 naptari napban. 

Az uj tipusu koronavirussal sem az igenybejelento, sem a vele egy haztartasban 616k nem 

fert6z6dtek meg. 

Az igenybejelento legjobb tudomasa szerint az elmtilt 14 naptari napban nem erintkezett 
fertazott szemellyel. 

- Nyilatkozik, hogy az igenybejelento és a lomtalanitassal erintett ingatlan sem jelenleg, sem a 

nyilatkozat megtetelet megel6z6 14 naptari napban nem alit hatOsagi hazi karanten szabalyai 
alatt. 
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A nyilatkozat a www.bmhnonprofit.hu  oldalon a lomtalanitasi igenybejelento lap mellekletekent 

erheto el. 

Hulladekudvarok hasznalata: 

Ker.* az ingatlanhasznalokat, hogy a hulladek beszallitasa soran — az Operativ Torzs ajanlasaira 

figyelemmel — az tij tipusu koronavirus elleni vedekezes erdekeben, valamint az ugyfeleink és 

kollegaink egeszsegenek es biztonsaganak megovasa celjabol az alabbi ovintezkedeseknek 

megfelel6en sziveskedjenek eljarni: 

A hulladekudvar szolgaltatasainak igenybevetele soran az ingatlanhasznalo koteles a szajat és 
az orrot eltakaro eszkort (vedamaszk, sal, kend6) és gumikesztyCit viselni. 
Amennyiben valamely ingatlanhasznalo ennek nem tesz eleget, a hulladekudvar kezeloje 
jogosult a hulladek atvetelet megtagadni. 

A beszallitott hulladek pakolasar61 és annak a hulladekudvarban torteno elhelyezeser61 

minden ingatlanhasznalonak maganak kell gondoskodnia. Ehhez hatarozatlan ideig a 

hulladekudvar kezel6je segitseget nem tud biztositani, ezert az ingatlanhasznalok szarnara 
javasoljuk, hogy segitot hozzanak magukkal. 
Valamennyi szukseges adat felvetelere szoban torten6 bediktalas Citjan ker01 sor, a szemelyes 
iratok, okmanyok atadassal torten6 bemutatasanak mellazesevel. 
Kerjuk tovabba, hogy az adatok rogzitese soran az irodaba torten6 belepest mellazzek. 
Az Ogyintezes soran az 1,5 meteres ved6tavolsagot szukseges betartani, ha a 
hulladekudvarban egyszerre tobb ingatlanhasznal6 tart6zkodik. 

Amennyiben az 1,5 meteres tavolsag nem tarthato, a hulladekudvar kezeloje jogosult 

ideiglenesen a hulladekudvar kapujat bezarni, az ingatlanhasznalOknak sorra kerulesukig a 
kapun kivul kell varakozniuk. 

Szemelyes Cigyfelszolgalati irodak miikodese: 

A jarvanyugyi keszultsegi idaszak alatt, ugyfeleink és dolgozoink egeszsegenek megarzese erdekeben 
az Ogyfelszolgalatokra valo belepes soran kotelez6 a szajat és az orrot eltakar6 eszkoz (maszk, sal, 
kend6) viselese. 

Ogyfelszolgalati irodainkban munkatarsainkon kivul atmenetileg maximum 1, illetve 2 f6 tartozkodhat 
az alabbiak szerint: 

Encs: 1 f6 SajOszentpeter: 2 fo 

Kazincbarcika: 2 f6 Sarospatak: 1 fä 
Mezokovesd: 1 f6 Satoraljaujhely: 1 RS 

Miskolc: 2 f6 Szerencs: 1 f6 
Ozd: 1 f6 Tiszat.ijvaros: 1 f6 

EgylittmCikodesiiket megkoszOnve. 

Miskolc, 2020. Pius 20. 

Odvozlettel: 

BMH 
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