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Sortarea deseurilor
Reciclarea este procesul de a refolosi diverse material sau obiecte in scop ecologic.Sortarea
deseurilor este una dintre cele mai impotante parti din procesul de reciclare. Deseurile sunt
sortate pe diferite categorii: hartie, sticla,metal etc.
In gropile de gunoi de la periferiile orasului, se gasesc tone de deseuri ce nu se desindegreaza.
Daca aceste deseuri nu se desintegreaza, polueaza aerul si mediul inconjurator.Sortarea
deseurilor se poate face inainte sau dupa colectare. Sortarea dupa colectare prezinta cateva
dezavantaje:
- costuri suplimentare de sortare
- se lucreaza in mediu periculos
- se prelungeste timpul de procesare
- sortarea se face inainte de colectare
Este mai bine ca sortarea sa fie facuta inainte de colectare.Sortarea deseurilor si reciclarea sunt
procese folositoare dar costisitoare (aparatura folosita este foarte scumpa). Oamenii care
lucreaza in sortararea deseurilor dupa ce sunt colectate sunt expusi multor bacterii si multor
virusi ce le pot pune viata in pericol. Prin sortare, timpul in care este realizat procesul de
reciclare creste. Pe strazile din orase se gasesc containere in care deseurile sunt sortate. Din
nefericire, oamenii nu tin cont de acest lucru si si le arunca nediferentiat.

Prin sortarea deseurilor putem aveam un mediu mai curat, o tara mai nepoluata si o populatie
mai sanatoasa. Daca nu recicleaza , tara noastra va fi din ce in ce mai poluata ,neprimitoare si
murdara.
Sortarea deseurilor trebuie realizata in mai multe sectoare de activitate:
- sectoul industrial: intreprinderi, fabrici
- in sectorul public : restaurante, magazine
- in sectorul casnic, privat: locuinte, case, blocuri de locuit
In fabrici, sunt aruncate o multime de deseuri, care polueaza mediul. Daca acestea ar fi reciclate,
poluarea ar scadea. In magazine si restaurante sunt aruncate o multime de alimente, pungi de
plastic nedegradabile si multe altele. Daca acestea a fi reciclate am putea trai o viata mmai

sanatoasa. Oamenii din ziua de astazi nu mai recicleaza asa mult cum faceau acum 20 de ani,
deoarece nu mai sunt stresati ca pot fi penalizati. Daca s-ar luam masuri (s-ar da amenzi)
oamenii ar incepe sa fie mai atenti unde arunca deseurile. In alte tari din Europa, populatia este
sanctionata daca nu respecta regulile de protejare a mediului inconjurator.
Implementarea polticii de sortare cere existenta:
- unei legislatii relevante,
- a unei metodologi de aplicare cu sanctiuni in caz de nerespectare
- a unei infrastructuri adecvate corespunzatoare sectoarelor respective:
- recipiente de colectare clar identificate
- manipularea diferentiata
Constientizarea importantei procesului de sortare inainte de colectare, ce se poate realiza:
- in scoli si institutii de invatamant prin expunerea si explicarea subiectului
- in mass media prin reclame, filme documentare, emisiuni de dezbatere
- prin co-interesare materiala: - bonus sau costuri diferentiate de ridicare, in cazul
deseurilor sortate
- recuperarea costului ambalajelor in centre differentiate
In scolile din Romania, ar putea fi implementat un program ce invata copiii sa reciclzeze si sa
pastreze un mediu mai curat. In zilele nostre, massmedia este o indusie ce poate conving omul
sa faca multe locuri. Daca ar aparea reclme care sa ii convinga pe oamei sa sorteze deseurile
pentru a putea fi reciclate, tara ar fi mai verde.

In multe tari din Europa, reciclarea si sortarea deseurilor sunt la un nivel foarte inalt. De
exemplu. In Belgia 94% din deseuri sunt colectate, iar in Romania 4%, fiind printer ultimele tari
din Europa la procentajul de deseuri reciclate. Cu toate acestea, daca oamenii continua sa
recicleze, tara poate ajunge la un procnja mai mare.
In concluzie, daca continuam sa reciclam deseurile, putem trai o viata mai sanatoasa si putem
avea o tara mai curata.

