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ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ  /  ΥΓΕΙΑ + ΣΩΜΑ

«Ανακυκλώνω για το αύριο, στηρίζω το 
σήμερα»
Η Ανακύκλωση Αιγαίου - Χυτήρια ΑΒΕΕ, ξεκινώντας μια σειρά από δράσεις
ευαισθητοποίησης και προσφοράς την εποχή της πανδημίας, προχώρησε σε μια
σημαντική δωρεά προς το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

 Από το NEWSROOM Δημοσίευση 29/4/2020

Η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού αποτελεί και μια καλή ευκαιρία για να
αλλάξουμε συνήθειες ή να προσαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας θετικές πρακτικές. Μια
από αυτές και η ανακύκλωση, την οποία όμως πολλοί στον καιρό της καραντίνας την έχουν
παρεξηγήσει.

Λέσβος Κοινωνία Οικονομία Εκτός Λέσβου Αθλητισμός Τρόπος Ζωής Πολιτισμός

Ατζέντα Στήλες & Απόψεις

        

https://www.stonisi.gr/troposzois
https://www.stonisi.gr/ygeia-soma
https://www.stonisi.gr/author/1
https://www.stonisi.gr/lesvos
https://www.stonisi.gr/koinonia
https://www.stonisi.gr/oikonomia
https://www.stonisi.gr/ektoslesvou
https://www.stonisi.gr/sports
https://www.stonisi.gr/troposzois
https://www.stonisi.gr/politismos
https://www.stonisi.gr/agenda
https://www.stonisi.gr/stiles
https://www.stonisi.gr/
https://www.facebook.com/stonisigr
https://www.instagram.com/stonisigr
https://twitter.com/stonisigr
https://www.youtube.com/channel/UCUsntTK6TAMFcQ8dPtxUXHw


5/5/2020 «Ανακυκλώνω για το αύριο, στηρίζω το σήμερα» (pics) | StoNisi.gr

https://www.stonisi.gr/post/8635/anakyklwnw-gia-to-ayrio-sthrizw-to-shmera-pics?fbclid=IwAR1vzMbjcsqBkQDt3Py7diaQBXzdb3XPGvjCnDG8oF… 2/8

Σε μια προσπάθεια να ενημερώσει, λοιπόν, την τοπική κοινωνία η «Ανακύκλωση Αιγαίου -
Χυτήρια ΑΒΕΕ» ξεκίνησε μια καμπάνια για τα χρησιμοποιημένα μέσα ατομικής προστασίας,
όπως μάσκες, γάντια κτλ, τα οποία ΔΕΝ είναι ανακυκλώσιμα! Συνεπώς ΔΕΝ πρέπει να
πετιούνται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης, αλλά να συγκεντρώνονται σε κλειστές πλαστικές
σακούλες και στη συνέχεια να αποθέτονται σε ξεχωριστούς ειδικούς χώρους - κάδους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κοινωνικής προσφοράς της, η εταιρεία
συμβάλλει στον αγώνα καταπολέμησης της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19,
υλοποιώντας μια σειρά από δράσεις.

Σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, διέθεσε χθες το μεσημέρι για τις ανάγκες του
προσωπικού του ΕΚΑΒ 1.000 μάσκες, 20 ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης και 15 3D προσωπίδες.

Παράλληλα σε κάθε συνεργάτη της εταιρίας, που παραδίδει υλικά προς ανακύκλωση, διαθέτει
1 μάσκα, την οποία μπορεί εκείνος να κρατάει για ιδία χρήση ή να την προσφέρει στο
Νοσοκομείο Μυτιλήνης, στο οποίο θα αποστέλλονται με τη συμπλήρωση 500 τεμαχίων.

https://www.stonisi.gr/post/8635/aegeanrecycling.gr
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ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

Επιπρόσθετα, έχει ξεκινήσει η εκτύπωση σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων με οδηγίες
ασφαλούς τρόπου απόρριψης των χρησιμοποιημένων υλικών ατομικής προστασίας, τα οποία
θα διατίθενται σε κεντρικά σημεία της πόλης και των χωριών, ενώ σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, θα τοποθετηθούν ενδεικτικά ειδικά κυτία
απόθεσης μολυσματικών υλικών (γάντια, μάσκες κτλ), σε κατάλληλο χώρο συγκεκριμένων
σχολεία, όπου θα συγκεντρώνονται τα παραπάνω είδη.  
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