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H «Ανακύκλωση Αιγαίου – Χυτήρια Α.Β.Ε.Ε» στη μάχη για την
αντιμετώπιση της πανδημίας

Η εταιρία <<ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΧΥΤΗΡΙΑ ABEE >> στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κοινωνικής
προσφοράς, συμβάλλει από την πλευρά της στον αγώνα που κάνουμε όλοι μας για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, υλοποιώντας μια σειρά από δράσεις ,όπως παρακάτω :
1.
Διάθεση σε συνεργασία με το νοσοκομείο Μυτιλήνης 1.000 μασκών, 20 ολόσωμων φορμών μιας χρήσης και
15 3D προσωπίδων, για τις ανάγκες του προσωπικού του ΕΚΑΒ.
2.
Διάθεση σε κάθε συνεργάτη της εταιρίας που παραδίδει υλικά προς ανακύκλωση 1 μάσκας, την οποία θα
την κρατάει για ιδία χρήση ή θα τη προσφέρει στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, στο οποίο θα αποστέλλονται από την
εταιρία με τη συμπλήρωση 500 τεμαχίων.
3.

Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας ότι τα χρησιμοποιημένα είδη ατομικής προστασίας (μάσκες,γάντια,κλπ)

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ, συνεπώς ΔΕΝ πρέπει να πετιούνται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης , αλλά να
συγκεντρώνονται σε κλειστές πλαστικές σακούλες στη συνέχεια να αποθέτονται σε ξεχωριστούς ειδικούς χώρους
- κάδους. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω των τοπικών ΜΜΕ (εφημερίδες, ραδιόφωνο, ενημερωτικά
site).
4.
Εκτύπωση σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων με οδηγίες ασφαλούς τρόπου απόρριψης των
χρησιμοποιημένων υλικών ατομικής προστασίας. Τα φυλλάδια θα είναι διαθέσιμα σε κεντρικά σημεία της πόλης
και των χωριών, από τα οποία καθημερινά διέρχεται μεγάλος αριθμός πολιτών (τράπεζες, φούρνοι, σχολικές
μονάδες κλπ).
5.
Διάθεση σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, ειδικών κυτίων απόθεσης
μολυσματικών υλικών (γάντια,μάσκες), τα οποία θα τοποθετηθούν ενδεικτικά σε κατάλληλο χώρο σε
συγκεκριμένα σχολεία, όπου θα συγκεντρώνονται τα παραπάνω είδη.
Με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης και σαφέστατη πρόθεση να συμβάλλουμε στην επίλυση των όποιων
προβλημάτων προκύψουν η εταιρία <<ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΧΥΤΗΡΙΑ ABEE>> παραμένει ενεργή και
προσανατολισμένη στη διάθεση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.
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