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RĂDĂCINI

VIZIUNEA
Apele, străzile și comunitățile vor deveni mai
curate

FILOZOFIA

DESPRE

Luna iulie este dedicată în întreaga
lume problemei poluării cu plastic.
În fiecare an din ce în ce mai mulți se
alătură inițiativei “Plastic Free July”/
”Iulie Fără Plastic”.
Anul acesta, la cea de-a 11-a ediție, ne
numărăm și noi printre cei 250 de
milioane de oameni ce își aduc aportul
în lupta cu plasticul, prin lansarea
campaniei Fără plastic, e fantastic.
Scopul campaniei?
Informarea populației asupra
poluării cu plastic
Conștientizarea sporită asupra
consumului abuziv de plastic
Încurajarea comunității la
schimbare

O mică schimbare, multiplicată de multe ori, va
duce la o diferență enormă în societate și
economie

ROL
Conștientizare și responsabilizare
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ambalaje pentru pâine, ambalaje
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LDPE este considerat mai puțin toxic
decât alte materiale plastice și
relativ sigur pentru utilizare. Nu este
reciclat în mod obișnuit.
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Ciclul de viață al
ambalajelor din plastic

Cadrul și obiectivele UE privind
ambalajele din plastic
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Reduce
Evitarea cumpărării sticlelor de
unică folosință este la fel de
simplă ca și purtarea propriei
alternative refolosibile. Alegeți o
alternativă ecologică, cum ar fi o
sticlă
reutilizabilă
din
oțel
inoxidabil, sticlă sau aluminiu.
Aduceți
propriile
pungi
reutilizabile. Nu uitați să le
căutați pe cele realizate din
plastic reciclat sau țesătură de
plasă reutilizată.
Produsele
alimentare
sunt
deseori vândute pe tăvi din
polistiren; un tip de plastic
extrem de dificil de reciclat.
Aduceți propriul recipient
reutilizabil atunci când mergeți
la cumpărături.
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Refolosește
Există produse de unică folosință
(tacâmuri din plastic, șervețele,
ambalaje,
folii
alimentare,
scobitori, etc.), consumabile și
produse care pot fi folosite și în
alte scopuri decât cele pentru
care au fost create. Reutilizarea
produselor, atunci când este
posibilă, este chiar mai bună
decât
reciclarea,
întrucât
produsul nu trebuie sa fie
procesat înainte de a fi folosit din
nou.
Există o mulțime de moduri în
care lucrurile pot fi reutilizate.
De exemplu, atunci când cumpărăm
produse, să le cautăm pe acelea care
au un ambalaj ce poate fi refolosit,
cum ar fi borcanele, sticlele, cutiile
din aluminiu.

Reciclează
Principalele probleme care complică
reciclarea plasticului sunt calitatea și
prețul produsului reciclat, comparativ
cu plasticul original.
Deoarece materialele plastice sunt
ușor adaptabile nevoilor funcționale
sau estetice ale fiecărui producător,
diversitatea materiei prime complică
procesul de reciclare, făcând-o
costisitoare și afectând calitatea
produsului final.
Astfel, trebuie separate deșeurile în
plastic, sticlă, carton, metal și
menajer. Estei recomandat să fie un
coș de gunoi separat pentru fiecare,
deoarece așa nu trebuie să sortat
ulterior, doar aruncat direct fiecare
deșeu în coșul corespunzător. De
gunoiul menajer se poate scăpa ca
până acum, sau prin compostare.
Este foarte important sa fie curățate
containerele de plastic dacă sunt
murdare, înainte de a le pune la
gunoi.

