Zbieranie odpadów i ?mieci po huraganie
kwesti? priorytetow? dla Florydy
Release Date: September 16, 2017

TALLAHASSEE, Floryda. – Na Florydzie rozpoczyna si? sprz?tanie po huraganie Irma,
Federalna Agencja Zarz?dzania Kryzysowego (Federal Emergency Management
Agency, FEMA) zach?ca wszystkich do zapoznania si? z najlepszymi metodami
usuwania ?mieci o odpadów z posiad?o?ci.
Nie zwlekaj ze uprz?taniem szkód wyrz?dzonych przez huragan. Udokumentuj szkody
zdj?ciami i nagraniami wideo.
Zachowa? ostro?no?? przy sprz?taniu. Wci?? mo?na natkn?? si? na zwisaj?ce linie
wysokiego napi?cia, zalane miejsca i inne zagro?enia. Je?eli na prywatnej posesji
znajduj? si? powalone drzewa i inne odpady, koniecznie spytaj swojego agenta
ubezpieczeniowego, czy Twoja polisa pokrywa szkody wyrz?dzone przez powalone
drzewa. Przy sprz?taniu miej na uwadze nast?puj?ce informacje:
Ze wzgl?du na rozmiar ostatnich katastrofalnych wydarze?, przez pewien
ograniczony czas mieszka?cy mog? przenosi? odpady i ?mieci z prywatnych
posiad?o?ci na drogi publiczne, do zabrania przez lokalne w?adze. Usuwanie ?mieci
i odpadów z prywatnych posesji na ogó? nale?y do obowi?zków w?a?ciciela
posiad?o?ci, tak jak przed huraganem.
Sk?adaj?c ?mieci i odpady do zabrania, kieruj si? wytycznymi przedstawicieli
miejscowych w?adz. Podziel ?mieci i odpady na sze?? kategorii, sk?adaj?c je
wzd?u? kraw??nika:
Sprz?t elektroniczny, taki jak telewizory, komputery czy telefony;
Du?y sprz?t gospodarstwa domowego, taki jak lodówki, pralki, suszarki, kucharki
czy zmywarki do naczy?. Koniecznie zaplombuj albo zabezpiecz drzwi, aby nie
mo?na by?o ich otworzy?;
Odpady niebezpieczne, takie jak oleje, akumulatory, pestycydy, farba czy ?rodki
czyszcz?ce. Je?eli podejrzewasz, ?e materia?y te zawieraj? farby o?owiowe,
utrzymaj je w stanie wilgotnym lub zamknij w plastikowej torbie, aby farba nie
przedosta?a si? do powietrza;
Odpady ro?linne, takie jak ga??zie drzew, li?cie lub ro?liny;
Odpady budowlane, takie jak p?yty gipsowo-kartonowe (drywall), tarcica,
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wyk?adzina pod?ogowa/dywany lub meble; oraz
?mieci domowe, odpady ?ywno?ciowe, papier czy opakowania.
Umie?? ?mieci i odpady z dala od drzew, s?upów czy struktur, w tym równie?
hydrantów czy parkometrów.
Usu? wszystkie zniszczone powodzi? materia?y z domu i u?ó? wzd?u? kraw??nika
do zbiórki.
?mieci i odpady nie powinny blokowa? drogi.
Huragan Irma pozostawi? za sob? wiele powalonych drzew, ga??zi i ?mieci ze
zniszczonych budynków na prywatnych i publicznych posesjach. Pracownicy zacz?li
zbiórk? tonów ?mieci porzuconych na ulicach, trasach szybkiego ruchu, przy
kraw??nikach i z prywatnych podwórek. Federalne i stanowe agencje pomocy pomog?
w pokryciu kosztów usuwania takich ?mieci i odpadów z miejsc publicznych.
Wi?cej informacji na temat likwidacji szkód spowodowanych przez huragan Irma, zob.
www.fema.gov/hurricane-irma.
###
Misj? FEMA jest zapewnienie wsparcia dla obywateli i osób nios?cych pierwsz? pomoc
w celu zapewnienia, ?e jako naród wszyscy pracujemy razem, aby rozwin??, utrzyma? i
usprawni? nasze zdolno?ci do przygotowania si? na wszelkie zagro?enia, ochrony
przed nimi, odpowiedniego reagowania, likwidacji szkód i ?agodzenia ich skutków.
Pomoc dla ofiar kl?ski ?ywio?owej jest dost?pna bez wzgl?du na ras?, kolor skóry,
religi?, p?e?, wiek, niepe?nosprawno??, znajomo?? j?zyka angielskiego i status
ekonomiczny. Je?eli ty lub znana ci osoba do?wiadczyli?cie dyskryminacji, prosz?
zadzwoni? do FEMA na numer bezp?atny 800-621-FEMA (3362). Numer TTY: 800-4627585.
Program finansowania przez FEMA tymczasowych lokali zast?pczych oraz granty na
pokrycie kosztów transportu publicznego, kosztów medycznych i dentystycznych oraz
kosztów pogrzebu i pochówku nie wymaga ubiegania si? o po?yczk? z SBA. Jednak
osoby, które otrzymaj? wnioski o po?yczk? SBA, musz? z?o?y? je do specjalistów
kredytowych SBA, aby kwalifikowa? si? do pomocy, która pokrywa napraw? lub
wymian? maj?tku osobistego, pojazdu oraz kosztów przeprowadzki i magazynowania
rzeczy.

Page 2 of 2

Page printed at fema.gov/pl/news-release/20200220/la-recoleccion-de-escombros-dejados-por-el-huracan-es-unaprioridad-para-la

01/18/2022

