ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθενται γενικές οδηγίες που αφορούν σε όλους τους εθελοντές
που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δράσεις καθαρισμού που διοργανώνονται σε
όλη τη χώρα στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011.
Οι οδηγίες είναι ενδεικτικές για να βοηθήσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
συμμετεχόντων και στην αποτελεσματικότερη συμμετοχής τους.

-

Οι εθελοντές θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους
στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης στους οποίους θα
πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός.

-

Η μετάβαση των εθελοντών στις τοποθεσίες καθαρισμού καλό θα είναι να
πραγματοποιείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να αποφεύγεται η
κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και για να παροτρύνεται η χρήση των
φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μαζικής μεταφοράς

-

Ο κάθε εθελοντής θα πρέπει να φροντίσει για την εξασφάλιση του
κατάλληλου εξοπλισμού, που θα του παρέχει εργονομία και άνεση
κινήσεων. Άνετα ρούχα, κατάλληλα παπούτσια για την τοποθεσία που
πραγματοποιείται η δράση, καπέλο, αντιηλιακό, νερό και κάποια τροφή,
είναι από τα σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει κάθε εθελοντής να
μεριμνήσει να έχει από το σπίτι του.

-

Στο χώρο συνάντησης θα διανεμηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας
που θα διασφαλίζει την υγιεινή αλλά και την προστασία των εθελοντών
από επιμολυντικούς παράγοντες.

-

Επίσης ειδικά κατασκευασμένες πλαστικές σακούλες απορριμμάτων, με
διαφορετικά χρώματα για τα ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα
απορρίμματα, θα διανεμηθούν και θα χρησιμοποιηθούν.

-

Στο χώρο της δράσης, θα παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο
συλλογής των απορριμμάτων από τους διοργανωτές. Για τυχόν απορίες
και διευκρινήσεις οι εθελοντές μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με
τους διοργανωτές.
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-

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες και θα αναλάβουν δράση σε
περιοχές που θα οριστούν από τη διοργάνωση.

-

Η τήρηση τον κανόνων και των οδηγιών της οργάνωσης βοηθά στη σωστή
λειτουργία του συστήματος καθαρισμού και στην επίτευξη καλύτερων
αποτελεσμάτων.

-

Σε περίπτωση που ο καθαρισμός πραγματοποιείται εντός εθνικού δρυμού,
ή προστατευόμενης περιοχής θα πρέπει να επιδεικνύεται αυξημένη
προσοχή στο φυσικό περιβάλλον, σεβόμενοι τον εκάστοτε κανονισμό
λειτουργίας.

-

Για τον καθαρισμό παραλιών-ακτών και παραποτάμιων περιοχών θα
πρέπει να δίνεται αυξημένη προσοχή στην αποτροπή μόλυνσης-ρύπανσης
των υδάτων.

-

Το μόνο που πρέπει να αφαιρείται από το φυσικό περιβάλλον είναι τα
απορρίμματα, μην αφαιρείτε από το φυσικό περιβάλλον πέτρες, φυτά ή
οτιδήποτε άλλο. Μην ενοχλείτε πουλιά και ζώα που τυχόν συναντήσετε, η
παρουσία σας στο φυσικό περιβάλλον τους θα πρέπει να είναι διακριτική.

-

Σε περίπτωση που ο καθαρισμός πραγματοποιείται σε αστικό περιβάλλον
φροντίζουμε έτσι ώστε να μην παρενοχλείται η κυκλοφορία των οχημάτων
και να σεβόμαστε την παρουσία των περίοικων οι οποίοι δεν συμμετέχουν
στην εθελοντική δράση της ημέρας καθαρισμού.

-

Ο κάθε συμμετέχον φροντίζει για την σωματική του ακεραιότητα και σε
περίπτωση που συνοδεύει ανηλίκους εντείνει την προσοχή του.

-

Καλό είναι να αποφεύγεται η αφαίρεση ογκωδών, αιχμηρών, και
επιμολυσμένων απορριμμάτων. Σε ανάλογες περιπτώσεις ενημερώνονται οι
επικεφαλείς της διοργάνωσης και αυτοί μεριμνούν για την ασφαλή τους
απομάκρυνση.

-

Η τελική αποκομιδή και μεταφορά των σακουλών με τα απορρίμματα στους
χώρους διάθεσης, είναι ευθύνη των διοργανωτών και θα πραγματοποιηθεί
από εξειδικευμένα συνεργεία.

-

Επισημαίνουμε ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση χημικών αποχωρητηρίων
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