Co dělat při nálezu použité stříkačky?

Objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku, zásadně se jí
nedotýkejte a nález okamžitě oznamte na Městskou policii Přeštice na telefon: 725 726 549
nebo Policii ČR na linku tísňového volání 158, jenž zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci.
S použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného
nástroje, např. pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem.
Použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako nebezpečný infekční odpad a neměly by
se dostat na volně přístupná prostranství.
Při poranění hrozí přenos infekčních chorob, z nichž nejzávažnější je virus HIV
způsobující AIDS či Hepatitida C, jejichž léčba je dlouhodobá a velmi nákladná. Při poranění
o takovou jehlu je riziko přenosu malé, ale existuje.
Pokud však z jakéhokoliv důvodu budete chtít sběr provést osobně, je vhodné dodržovat
následující základní bezpečnostní a hygienická pravidla:
1) Nedotýkejte se přímo injekční stříkačky, pro sběr využijte jako ochranu ruky např. gumové
rukavice, pokusit se nalézt igelitový pytlík a použít jej místo nich nebo alespoň papírový
kapesník, spadlý list.
2) Při sběru se nedotýkejte jehly, natož pak jejího hrotu, pozor na případné ostré hrany
zlomené stříkačky, nejlépe uchopte stříkačku za střed plastového pístu.
3) Pokud možno vložte stříkačku do plastové lahve či do nápojové plechovky (vždy hrotem
dolů) a sešlápněte je, ne do plastikové tašky či sáčku – mohly by se propíchnout. Následně
vhoďte do popelnice se směsným odpadem. Pokud vhodíte stříkačku přímo do popelnice,
vzniká riziko poranění těch, kteří s odpadem dále pracují.
4) Vždy raději volte možnost zavolat odborníky, kteří jsou vybaveni přenosnými kontejnery
na infekční odpad, hygienickými rukavicemi a dezinfikačními přípravky. Přenosné kontejnery
jsou následně bezpečně likvidovány.
5) Je nezbytně nutné poučit děti, že nesmí objevené použité stříkačky brát do ruky, ale aby
tuto skutečnost oznámily někomu staršímu nebo dospělému, který se postará o odklizení.
S použitými stříkačkami si nikdy nehraj a nedovol to dětem!!!

