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На домівці необхідно організувати сортування
відходів. Рекомендуємо виділити контейнер на кожну
з категорій: папір, метал, скло, пластик, змішані
відходи (тобто ті, які не переробляються). Можна
почати з компактних картонних коробок, кожна з
яких буде відповідно підписана.
Визначте правила сортування на домівці (згідно з
правилами станції сортування, на яку
відправлятимете сировину).
Наприклад, у Львові це Зелена Коробка,
SilpoRecycling, чи інші пункти прийому
вторсировини. Роздрукуйте правила для кожної
категорії та розмістіть їх біля або на контейнерах.

Оберіть відповідальну людину, що слідкуватиме за
якістю сортування сировини на домівці та здаватиме
її на переробку.
За будь-якою інформацією чи допомогою завжди
можете звертатись до референтури екопластування
plastzerowaste@gmail.com
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Якщо на домівці є можливість готувати чай/каву, то
використовуйте багаторазовий посуд. Забезпечення
домівки багаторазовими чашками економить
кілограми пластикових відходів :)

Використовуйте ресурси економно:
виключайте світло, коли нікого немає на домівці
не зловживайте водою
вимикайте опалення, якщо температура на вулиці
це дозволяє

Використовуйте папір розумно.
Завжди пишіть на ньому з обох сторін, а перед тим як
кидати у контейнер з папером, переконайтесь у тому,
що він сухий та чистий.
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Для прибирання домівки використовуйте
неагресивну хімію. Хімічні речовини, які містяться в
засобах для прибирання, порушують баланс
екосистеми та призводять до забруднення озер та
річок. Варто уникати засобів, у складі яких фосфати,
хлор, мікропластик та ароматизатори. Краще, щоби
паковання засобу можна було здати на перероблення
або щоби його не було взагалі. Тобто можна купувати
мийні засоби на вагу в zero waste-магазинах у свою
тару. Головне розуміти, що так ви піклуєтеся про себе,
своє здоров’я та природу.

Старайтесь зменшити негативний вплив на природу
хоча б на 20% щороку.
Пам'ятайте: краще 100 пластунів, що намагаються
зменшити негативний вплив хоча б на трішки, ніж
один пластун, що зробив/ла це повністю.

Щоб дізнатись більше корисної інформації, читайте наші дописи у
соцмережах:
@eco.bulava

Референтура екопластування. Станиця Львів
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