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Dessa rekommendationer ersätter de rekommendationer som utfärdades den 19 mars 2020 

 

Avfallshanteringens beredskap under coronavirusepidemin 

Världshälsoorganisationen WHO betecknade coronavirusepidemin som en pandemi den 11 mars 2020. Fin-

land utlyste undantagsförhållanden den 16 mars 2020 och har tagit i bruk beredskapslagen.  

Avfallshanteringen är välorganiserad i Finland. Enligt expertbedömningar är det osannolikt att man smittas 

av coronaviruset genom avfall, bara man iakttar normal god avfallshanteringspraxis. Enligt aktuella uppgif-

ter förutsätter det rådande läget inga förändringar när det gäller avfallssorteringen i hushållen. Länk till an-

visningar för skötsel av hemmet under coronaepidemin på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd 

(på finska): https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-

a-o/koronavirus-covid-19/ohjeet-koronavirustaudin-covid-19-kotihoitoon. 

Om många avfallstransportörer eller personalen vid avfallshanteringsanläggningarna insjuknar samtidigt 

eller försätts i karantän kan det riskera avfallshanteringens driftsäkerhet. Det är emellertid osannolikt.  

För att säkerställa en fungerande avfallshantering ger miljöministeriet och social- och hälsovårdsministe-

riet följande rekommendationer: 

 

 Avfallshanteringens beredskap om epidemin breder ut sig 

 Om coronavirusepidemin breder ut sig är det viktigt att kommunala och privata aktörer inom av-

fallshanteringen säkerställer att deras planer för störningssituationer är uppdaterade och att dessa 

innehåller åtgärder för att trygga den nödvändiga närvarande personalen så att de har resurser att 

sköta de kritiska uppgifterna inom avfallshanteringen. Ta tillsvidare inte emot besök av utomstå-

ende på avfallshanteringsanläggningarna. Denna begränsning gäller inte avfallsstationernas kunder. 

 I takt med att epidemin fortskrider kan det bli aktuellt att utfärda anvisningar och föreskrifter om 

hur avfallshanteringsåtgärderna ska prioriteras och avfallet samlas in, för att trygga säkerheten. De 

exceptionella omständigheterna kan kräva att avfallshanteringen ordnas på ett sätt som avviker 

från kommunala avfallshanteringsföreskrifter och/eller miljöskyddsföreskrifter. Till exempel kan det 

bli nödvändigt att förlänga den tillåtna tiden mellan tömningen av fastigheters soptunnor. Beslut 

om avvikande kan vid behov fattas enligt 91 § 3 mom. i avfallslagen, enligt vilken den myndighet 

som anges i de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna i enskilda fall kan bevilja undantag från 

iakttagandet av en avfallshanteringsföreskrift. Om kommunen avviker från avfallshanteringsföre-

skriften ska områdets invånare och miljöskyddsmyndigheter informeras om beslutet. 
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 Avfallstransportörerna samt anställda vid avfallsstationer och hanteringsanläggningar  

 Avfallstransportörer och andra som arbetar inom avfallshanteringen ska fästa särskild uppmärk-

samhet vid god handhygien. Händerna ska alltid tvättas när man anländer till arbetsplatsen, före 

måltider och när man lämnar arbetsplatsen. Där det inte finns möjlighet att tvätta händerna med 

tvål och vatten ska handsprit finnas tillgänglig. Se till att det finns desinficerande våtservetter i bi-

larna, för att torka av ratten, skärmar och andra ytor. 

 Följ anvisningarna av THL och WHO vid handtvätt:  
o https://aineistopankki.thl.fi/l/28Kmmw89m2Hn 
o https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf 

 

 Använd möjligast tjocka och långa skyddshandskar i arbetet. Använd i första hand engångshands-

kar. Handskar som används flera gånger ska tvättas efter utförd arbetsuppgift, åtminstone med 

desinficeringsmedel. Efter arbetsdagens slut ska handskarna tvättas omsorgsfullt och lämnas att 

torka innan följande användning. 

 

 Sopkärl kan tvättas också under coronavirusepidemin, förutsatt att man ser till att skydda sig på 

rätt sätt. Använd skyddshandskar vid tvätt av sopkärl. Använd också engångsandningsskydd (t.ex. 

FFP2 eller FFP3), om sådana är tillgängliga.  

o Mer information om säker tvätt av sopkärl finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats (på 

finska) https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/jatehuolto_taydentavat_ohjeet 

o Arbetshälsoinstitutets anvisningar om hur man tar på andningsskydd (på finska) https://hy-

vatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-suu-ja-nenasuojus 

 

 Transportörer som lämnar avfall vid avfallskraftverk ska undvika att arbeta i närheten av dörrarna 

till avfallsbunkern, i synnerhet när krossen är i gång. Om lossningen pågår länge (mer än 5 minuter) 

rekommenderas att transportören använder andningsskydd. 

 

 Efter att lasten lämnats och lossningsområdet rengjorts ska transportören tvätta händerna eller, 

om det inte är möjligt, rengöra händerna med handsprit, innan hen återvänder till bilen. 
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