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ΟΔΘΓΙΕ ΠΡΟ ΕΘΕΛΟΝΣΕ
Let’s Do It! Cyprus – κακαρίΗΩ τθν Κφπρο
ΟΔΘΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΟΜΑΔΩΝ
Κατά τθν θμζρα κακαριςμοφ:
1.
Σο υπεφκυνο άτομο τθσ κάκε ομάδασ εκελοντών κα πρζπει να ενθμερώςει όλουσ
τουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ ομάδασ του για τον τρόπο ςυλλογισ και διαλογισ των
απορριμμάτων, για τουσ κινδφνουσ που πικανόν να εμφανιςτοφν κατά τθ
διαδικαςία τθσ ςυλλογισ κακώσ και για τα τθλζφωνα άμεςθσ ανάγκθσ.
2.

Βεβαιωκείτε ότι κάκε παιδί ςυνοδεφεται από ζναν ενιλικα που κα είναι
υπεφκυνοσ γι’ αυτό.

3.

Φωτογραφίεσ και βιντεάκι:
Αποςτείλτε, μαηί με το όνομα του ςθμείου ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ:info@letsdoitcyprus.com. Να αποςτζλλεται με τθν ζνδειξθ
«Φωτογραφίεσ - Βίντεο κακαριςμοφ» ςτο Θζμα/Subjectκακώσ επίςθσ αναφορά
Ομάδασ-προςώπου ςτθ ςελίδα ςτο Facebookfacebook.com/ldicyprus

4.

το τζλοσ των οδθγιών κα βρείτε τα τθλζφωνα ζκτακτθσ ανάγκθσ.

5.

Παρακαλοφμε όπωσ ςυμπλθρώςετε το επιςυναπτόμενο“Έντυπο Ημέρασ Δράςησ”
και το αποςτείλετε ςτο email Info@letsdoitcyprus.com

Ενδεικτικό πρόγραμμα κατά τθν θμζρα κακαριςμοφ:
1.

Θα πρζπει να ζχετε δικό ςασ μεταφορικό μζςο για να μεταβείτε ςτο ςθμείο
κακαριςμοφ.

2.

Ζναρξθ κακαριςμών ανά το Παγκφπριο - όλοι οι εκελοντζσ να βρίςκονται ςτο ςθμείο
που κα κακαρίςουν ςτισ 10.00πμ (εκτόσ εάν ζχουν ςυμφωνιςει διαφορετικά με τον
ςυντονιςτι τθσ ομάδασ τουσ).

3.

Ο χρόνοσ που κα διαρκζςει ο κακαριςμόσ εξαρτάται από το ςθμείο και από τον
αρικμό εκελοντών ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο.

4.

Ζχουμε ορίςει ωσ ώρα λιξθσ τισ 13:00 το μεςθμζρι.
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ΟΔΘΓΙΕ ΔΙΑΧΩΡΙΜΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ:


το ςακοφλι ανακφκλωςθσ PMD μπαίνουν ΜΟΝΟ τα εξισ:
1. Πλαςτικά μπουκάλια και πλαςτικά δοχεία
2. Μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ αλουμινίου και λευκοςιδιρου
3. Χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ ποτών τφπου Tetra Pak
4. Γυάλινα αντικζιμενα



τα μαφρα–κίτρινα ςακοφλια (ςκυβαλλοςάκουλλα) μπαίνουν:
1. Όλα τα υπόλοιπα

θμείωςθ 1: Ειδικι περίπτωςθ μπαταριών: Οι μπαταρίεσ μποροφν να ςυλλεχκοφν ξεχωριςτά ςε
περίπτωςθ που υπάρχει θ προκυμία από κάποιον εκελοντι να τισ μεταφζρει ςτον κοντινότερο κάδο
τθσ ΑΦΘ Κφπροσ.

ΟΔΘΓΙΕ ΑΦΑΛΕΙΑ:
1. Δεν διακινδυνεφουμε τθ ηωι μασ ςε επικίνδυνεσ περιοχζσ, όπωσ πλαγιζσ, βραχώδεισ
παραλίεσ ι γλιςτερά βράχια.
2. Δεν ειςερχόμαςτε ςτο μζςο τθσ ςωροφ των ςκουπιδιών.
3. Είμαςτε προςεχτικοί όταν πλθςιάηουμε πρώτοι ζνα ςωρό ςκουπιδιών γιατί υπάρχει
κίνδυνοσ να υπάρχουν κρυμμζνα φίδια , ςφικεσ κλπ.
4. Αγγίηουμε τα ςκουπίδια μόνο χρθςιμοποιώντασ γάντια και δεν ακουμπάμε αιχμθρζσ άκρεσ
και άλλα επικίνδυνα απορρίμματα.
5. Σα μικρά παιδάκια δεν πρζπει να ακουμποφν μπουκάλια και αιχμθρά αντικείμενα.
6. Δεν καίμε ςκουπίδια. Οι ανακυμιάςεισ μπορεί να είναι επικίνδυνεσ για τθν υγεία και
επιβλαβείσγια το περιβάλλον.
7. ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, επικοινωνοφμε αμζςωσ με το112 και/ι με τον ςυντονιςτι
τθσ ομάδασ.
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ΣΘΛΕΦΩΝΑ ΕΚΣΑΚΣΘ ΑΝΑΓΚΘ:
112
1460
1407
1401

Ενιαίοσ Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
Γραμμι Επικοινωνίασ του Πολίτθ με αςτυνομία
Αναφορά Δαςικών Πυρκαγιών
Κζντρο Πλθροφόρθςθσ Δθλθτθριάςεων

ΠΛΘΙΕΣΕΡΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ:
Γενικό Νοςοκομείο Λευκωςίασ
Γενικό Νοςοκομείο Λεμεςοφ
Γενικό Νοςοκομείο Λάρνακασ
Γενικό Νοςοκομείο Αμμοχώςτου
Γενικό Νοςοκομείο Πάφου
Νοςοκομείο Κυπεροφντασ

22-603000
25-801100
24-304312
23-200000
26-803100
25-806700

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ
1. Βγάλτε μια φωτογραφία τθσ ομάδασ ςασ μόλισ ςυντονιςτείτε με το Banner τουσ
Let’sdoitCyprus
2. τείλτε μασ φωτογραφικό υλικό τθσ ομάδασ ςασ *πριν - κατά τθ διάρκεια - με το πζρασ τθσ
δράςθσ ςασ+ ςτο info@letsdoitcyprus.com ι ςτο Facebook με προςωπικό μινυμα.
3. Εάν είναι εφικτό ςτείλτε μασ ςφντομο βιντεάκι με τθν ομάδα ςασ
4. Κάν’τε “checkin” ςε Facebook και υποδείξετε ότι αλλάηετε κάποιο μζροσ τθσ Κφπρου μασ
π.χ.Ομάδα χολείου.............Let’sDoItCyprus @Limassol
5. Χρθςιμοποιείτε
Hashtags
ςτισ
όποιεσ
αναρτιςεισ
ςασ
π.χ.#letsdoitcyprus#Δήμοσ/Κοινότητα/Ομάδα.....
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Ζντυπο Θμζρασ Δράςθσ - Κακαριότθτα
Let’sDoItCyprus – κακαρίΗΩ τθνΚφπρο
Επιςκεφκείτε τον ςφνδεςμο www.togethercyprus.org/.......... και ςυμπλθρώςτε το ζντυπο
δράςθσ τθσ θμζρασ κακαριςμοφ οφτωσ ώςτε να γνωρίηουμε ποςοτικά τι ζχουμε κακαφζρει
κατά τθν Παγκφπρια εκςτρατεία κακαριςμοφ. Εναλλακτικά μπορείτε να ςυμπλθρώςετε το
πιο κάτω ζντυπο και να μασ το αποςτείλετε με μερικζσ φωτογραφίεσ τθσ δράςθσ ςασ ςτο
info@letsdoitcyprus.com
Ομάδα πχ Διμοσ/Κοινότθτα/χολείο κτλ....
Επαρχία
Περιοχι κακαριότθτασ
E-mail υπεφκυνου ομάδασ για αποςτολι
πιςτοποιθτικών εκελοντιςμοφ
Σελικόσ Αρικμόσ εκελοντών

Αρικμόσ κυβαλοςάκουλων (Μικτά απόβλθτα)

Αρικμόσ κυβαλοςάκουλα ανακφκλωςθσ για PMD

Άλλα υλικά που ζχουν ςυλλεχκεί πχ Σροχοί,
‘Επιπλα, Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κτλ

