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Prečo odovzdávať staré nesvietiace svetelné
zdroje do separovaného zberu?

Posvieťme si na ekológu

Svetelné zdroje patriace do separovaného zberu
obsahujú ortuť a iné nebezpečné látky. Pokiaľ tieto
svetelné zdroje nie sú rozbité, sú neškodné. Ak sa
nešetrným zaobchádzaním rozbijú, ortuť a iné nebezpečné
látky sa dostatnú do ovzdušia, čo je škodlivé pre ľudské
zdravie aj životné prostredie.
Preto je potrebný ich separovaný zber, ktorý nám
zabezpečí ich ekologické a profesionálne spracovanie.

Kde a ako možno odovzdávať nefunkčné svetelné
zdroje?
1. Pri nákupe nového svetelného zdroja je možnosť
priamo v predajni odozvzdať starý do zberu – tzv.
spätný odber. Platí pravidlo kus za kus.
2. Na zberných dvoroch separovaného odpadu je
možné odovzdávať akékoľvek množstvo – sú to tzv.
miesta oddeleného zberu.
Na internetovej stránke www.ekolamp.sk sa nachádza
zoznam zberných miest spätného odberu a taktiež aj
zoznam partnerských zberných dvorov.
Odovzdávanie nefunkčných svetelných zdrojov
do separovaného zberu je bezplatná služba pre
každého, kto sa chce zbaviť takýchto svetelných
zdrojov. Nefunkčné svetelné zdroje sa musia
odovzdávať kompletné, t.j. nerozbité.
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