كوفيد١٩-صحيفة وقائع إلدارة النفايات

٢

كيفية اختيار تكنولوجيا إدارة النفايات
الخاصة بك لعالج نفايات كوفيد١٩-

ال للردم العشوايئ  ،ال للحرق املفتوح
حامية البيئة وحامية صحتنا

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة  unep.orgأو االتصال بكيفن هلبس (رئيس وحدة مرفق البيئة العاملية واملواد الكيميائية والصحة  -برنامج األمم املتحدة للبيئة) kevin.helps@un.org

“تحديد األولوية إلدارة النفايات أثناء هذه األوقات الصعبة أمر أسايس ليس فقط عىل مستوى صحة
الكوكب  ،ولكن أيضً ا لصحة اإلنسان”
رولف بايت ،األمني التنفيذي التفاقيات بازل وروتردام واستكهومل

1

تقوم الدول بإعداد جرد للمرافق الوطنية إلدارة النفايات ،والتي من شأنها
أن تزيد إىل أقىص حد من استخدام املرافق القامئة .يرجى االطالع عىل
صحيفة الوقائع الخاصة بالجرد

2

تقوم الدول باختيار خيارات سليمة بيئياً ملعالجة النفايات باستخدام
منهجية تقييم استدامة التكنولوجيات ( )SATالتابع لربنامج األمم املتحدة
للبيئة بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية

معايري  SATلربنامج األمم املتحدة للبيئة:

تقييم املخاطر البيئية والصحية والسالمة االحتاملية
عىل العامل واملستفيدين ،وكذلك عىل البيئة والتنوع
البيولوجي.

احرتام اللوائح الوطنية واملحلية للتعامل مع
النفايات الخطرة.

النظر يف املخاطر والقيود االجتامعية واالقتصادية
والبيئية والتقنية املرتبطة بالخيارات التكنولوجيا

تغطي منهجية  SATالسلسلة الكاملة إلدارة النفايات الطبية

من التقنيات البسيطة لفصل املصدر والتخلص األويل

لتقنيات معقدة لتدمري أو استعادة املواد.
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مالحظة :يجب أن تكون أي عملية ممتثلة للدليل
التوجيهي الذي أعدّ ه املركز الدويل للتكنولوجيا البيئية
( )IETCالتابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة  ،مع
املبادئ التوجيهية التفاقية استكهومل  ،ومع املبادئ
التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية

التقنيات املفضلة:
1

األوتوكالف
الضغط والتفريغ باستخدام بخار عايل الحرارة

املعايري

االيجابيات

السلبيات

الحالة
ثابت أو متحرك

نقل النفايات

الكلفة
انخفاض التكاليف الرأساملية
والتشغيلية

نطاق التكنولوجيا

مناسبة ل

 200إىل  10,000لرت لكل دورة

ال تخفيض يف حجم النفايات

•النفايات املتسخة
•الفراش ومعدات الحامية
الشخصية
•نفايات املختربات الطبية
•أدوات قابلة إلعادة لالستخدام
•نفايات املواد الحادة
•االواين الزجاجيه

•ال مركبات عضوية متطايرة
وشبه متطايرة
•ال نفايات كيميائية
•ال عالج كيميايئ أو نفايات
زئبقية

التحكم يف التلوث
تقليل تلوث الهواء

الروائح

مقياس الوقت
 60-30دقيقة لكل دورة

يجب دفن النفايات املتبقية

التعقيد
بسيط

ال تخفيض يف حجم النفايات
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نصائح
•إقرانها بتمزيق املواد لتقليل األحجام
•كرس معدات الحامية الشخصية قبل
إرسالها إىل مدافن النفايات ملنع التقاط
النفايات

2

جهاز التعقيم
باستخدام عمليات بخار امليكروويف مع التقطيع املدمج

املعايري

االيجابيات

السلبيات

الحالة
ثابت أو متحرك

نقل النفايات

الكلفة
نصائح

متوسط

نطاق التكنولوجيا

مناسبة ل

 30إىل  500لرت لكل دورة

ال تخفيض يف حجم النفايات

•النفايات املتسخة
•الفراش ومعدات الحامية
الشخصية
•نفايات املختربات الطبية
•أدوات قابلة إلعادة لالستخدام
•نفايات املواد الحادة
•االواين الزجاجية

•ال مركبات عضوية متطايرة
وشبه متطايرة
•النفايات الكيميائية
•العالج الكيميايئ أو نفايات
الزئبق

التحكم يف التلوث
ال يذكر النبعاثات الهواء

مقياس الوقت
 250-30كجم يف الساعة يف
دورات من  60-30دقيقة

يجب دفن النفايات املتبقية

التعقيد
بسيط

صيانة دورية
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•استخدام فلرت  HEPAلتجنب ترسب املواد
السمية
•أعد حزم كميات النفايات املخففة قبل
إرسالها إىل مكب النفايات

التكنولوجيات الثانوية املفضلة
3

محرقة الغرفة املزدوجة
احرتاق عايل الحرارة (>  ٨٥٠درجة مئوية) مع انخفاض كبري يف الحجم ()%٩٥

املعايري

االيجابيات

السلبيات

الحالة
نقل النفايات

نقل النفايات

الكلفة
ارتفاع التكاليف الرأساملية
والتشغيلية

نطاق التكنولوجيا
 50كجم إىل  2000كجم يف
الساعة

مناسبة ل

•النفايات املتسخة
•الفراش ومعدات الحامية
الشخصية
•النفايات الترشيحية البرشية
•النفايات املختربية للنفايات
الكيميائية

•ال نفايات بالستيكية معالجة
بالكلورين
•حاويات الهباء الجوي
•املعادن الثقيلة

التحكم يف التلوث
•
•انبعاثات مقبولة وخفض
الحجم بنسبة %90
•غرفة االحرتاق الثانوية،
وأجهزة التحكم يف درجة
الحرارة ومعدات التحكم يف
تلوث الهواء

•انبعاثات ضعيفة إذا كانت
املعدات منخفضة الجودة،
مبا يف ذلك إمكانية تكوين
وإطالق PCDD/PCDF

مقياس الوقت
دورات  8ساعات تلقي دفعات
متعددة من النفايات

التعقيد
التدريب اإللزامي

صيانة دورية
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نصائح
•متتع بدورة تربيد لتيسري إزالة الرماد
بشكل آمن
•غلف نفايات الرماد الخطرة
•تأكد من وضع ضوابط لالنبعاثات
•ملعالجة إمكانية تكوين وإطالق منتجات
ثانوية مثل  ،PCDD/PCDFيرجى
الرجوع إىل املبادئ التوجيهية التفاقية
استكهومل.

حلول لسد الفجوة املؤقتة
4

محرقة  De-Montfortمبنية من الطوب
غرفة مزدوجة محلية الصنع درجة حرارة عالية (> ٨٥٠درجة مئوية ) االحرتاق مع خفض الحجم

املعايري

االيجابيات

السلبيات

الحالة
ثابت

الكلفة
منخفض ( 1000دوالر أمرييك)

فرتة حياة قصرية ( 5-3سنوات)

نطاق التكنولوجيا
 50-15كجم

مناسبة ل

•النفايات املتسخة
•معدات الحامية الشخصية
•النفايات الكيميائية واملختربية

التحكم يف التلوث

•ال نفايات بالستيكية معالجة
بالكلورين
•ال توجد حاويات الهباء الجوي
•ال معادن ثقيلة
الحرق األويل سينتج دخان اأسود
بسبب مصدر الوقود
إمكانية تكوين وإطالق
PCDD/PCDF

مقياس الوقت
دورات ملدة  6ساعات مع 3-1
دفعات من النفايات

التعقيد
بسيط
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نصائح
• استخدم مواد ذات جودة عالية لتصميم
منوذج آمن.
•اعمل بشكل جيد للحفاظ عىل انبعاثات
مقبولة
•تجنب التحميل الزائد
•متتع بدورة تربيد لتيسري إزالة الرماد
بشكل آمن
•ملعالجة إمكانية تكوين وإطالق منتجات
ثانوية مثل  ،PCDD/PCDFيرجى
الرجوع إىل املبادئ التوجيهية التفاقية
استكهومل.

5

محارق الرباميل مع تحريض الهواء
انخفاض حجم درجة الحرارة املتوسطة العالية (>  ٦٥٠درجة مئوية) االحرتاق مع خفض الحجم

املعايري

االيجابيات

السلبيات

الحالة
متحرك

الكلفة
منخفض ( 3000دوالر أمرييك -
 3500دوالر أمرييك)

فرتة حياة قصرية ( 3-2سنوات)

نطاق التكنولوجيا
نصائح

 25-8كجم يف الساعة

مناسبة ل

•النفايات املتسخة
•معدات الحامية الشخصية
•النفايات الكيميائية واملختربية

التحكم يف التلوث
نظام إعصاري تحريض الهواء

•ال نفايات بالستيكية معالجة
بالكلورين
•ال توجد حاويات الهباء الجوي
•ال معادن ثقيلة
•ضعف املواد الخام قد يؤدي
إىل ضعف االنبعاثات
•إمكانية تكوين وإطالق
PCDD/PCDF

مقياس الوقت
دورات  6ساعات مع دفعات
متعددة من النفايات

التعقيد
استخدام دليل التشغيل
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•تكنولوجيا احتياطية مؤقتة لتخفيف
العبء الزائد عن مواد النفايات
•مناسبة للمواقع النائية
•إزالة الرماد املتطاير بسهولة
•تغليف نفايات الرماد الخطرة
•ملعالجة إمكانية تكوين وإطالق منتجات
ثانوية مثل  ،PCDD/PCDFيرجى
الرجوع إىل املبادئ التوجيهية التفاقية
استكهومل.

حلول الطوارئ
6

الدفن يف املوقع
أدىن شكل من التخلص

املعايري

االيجابيات

السلبيات

الحالة
ثابت

الكلفة
منخفض

حل قصري املدى

نطاق التكنولوجيا
 10-5أطنان من النفايات

مناسبة ل

•النفايات املتسخة
•معدات الحامية الشخصية
•نفايات املختربات الطبية
•أدوات ميكن التخلص منها

التحكم يف التلوث

•ال نفايات سائلة

•إمكانية الترسب واالنبعاثات
إىل املاء واألرض
ال انبعاثات

مقياس الوقت
قصرية

سيتم ملؤها برسعة

التعقيد
طبقات من النفايات مع غطاء
يومي للرتبة حتى متتلئ
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نصائح
•تأمني املوقع من جامعي النفايات
•ضعه بعيدًا عن نقاط استخراج املياه
واملجاري املائية واملحاصيل واملجتمعات
•استخدم غطاء الشاش لتجنب الحرشات
والروائح
•ال تقم أبدا بالحرق يف الهواء الطلق

