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Alexandra VAŽANOVÁ, redaktorka:
"Petržalka chce riešiť problém s použitými injekčnými striekačkami. Tie sa najčastejšie vyskytujú
na detských ihriskách, v parkoch či pri lavičkách, no a výnimkou nie sú ani vodné plochy. Samospráva
sa preto rozhodla svoje územie od nechceného odpadu vyčistiť.
Parky, detské ihriská či vodné plochy. Tam všade môžete naraziť na odhodené injekčné striekačky.
Svoje o tom vedia aj potápači z klubu Octopus, ktorí pravidelne čistia petržalský Draždiak."
Tomáš RÁCZ, vedúci potápačského klubu Octopus:
"Žiaľ, na tom Draždiaku, no kuriózne to hádam ani nie je, ale skôr ako memento. Injekčné
striekačky od drogovo závislých s tým, že to všetko bolo utopené alebo hodené v časti plážovej, v
plytkej vode, kde sa teda v letnom období kúpu aj malé deti. Takže aj v podstate infekčný materiál to
bol."
A. VAŽANOVÁ:
"Petržalka sa rozhodla zvýšiť bezpečnosť obyvateľov mestskej časti. Nebezpečný odpad chce zo
svojho územia odstrániť. Na tento účel získala od Rady vlády pre prevenciu kriminality grant vo výške
6000 eur."
Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa Petržalky
"Pracovníci mestského Podniku verejnoprospešných služieb už vytypovávajú jednotlivé lokality,
kde tieto striekačky sa najčastejšie vyskytujú. Momentálne prebiehajú teda všetky tie potrebné
konania, aby sme mohli zakúpiť bezpečné odevy pre týchto pracovníkov, ktorí budú tie striekačky
zbierať, špeciálne nádoby, potom samozrejme, veľká časť pôjde aj na likvidáciu tohto v podstate
nebezpečného odpadu. A takisto zaškoľujeme týchto pracovníkov, aby s týmto odpadom mohli
bezpečne narábať."
A. VAŽANOVÁ:
"Ak sa aj vo vašom okolí vyskytnú voľne pohodené striekačky, rozhodne ich nezbierajte.
Vystavovali by ste sa tak zbytočnému riziku."
Valér HUSAROVIČ, všeobecný lekár:
"Striekačky od narkomanov môžu byť infikované všetkými možnými chorobami. A hlavne je to teda
hepatitída C-čka. Môže to byť AIDS, môže to byť syfilis. Takže veľký pozor na to, lebo každé drobné
pichnutie môže znamenať vlastne smrteľnú infekciu."
M. PLATZNEROVÁ:
"Podnik verejnoprospešných služieb má takzvanú zelenú linku, na ktorú môžu obyvatelia už teraz
dávať svoje podnety a volať tam, že teda videl som tam striekačku na tom detskom ihrisku, a
samozrejme, potom títo špeciálne vyškolení pracovníci sa o likvidáciu postarajú."
A. VAŽANOVÁ:
"Aj napriek tomu, že na základe aktuálnych štatistík sa počet drogovo závislých ľudí znižuje,
pohodené injekčné striekačky sú stále reálnou hrozbou. Najviac ohrozenou skupinou sú deti."
M. PLATZNEROVÁ:
"Časť peňazí sa samozrejme použije aj na osvetu, najmä medzi malými deťmi, pretože tieto
striekačky sa dosť často nachádzajú na území detských ihrísk a preto by sme radi informovali najmä
deti, aby vedeli v takomto prípade, ako sa zachovať."
A. VAŽANOVÁ:
"Petržalská samospráva si uvedomuje, že bez pomoci ľudí túto problematiku zvládne len veľmi
ťažko, preto privíta každý telefonát, či upozornenie na lokalitu, v ktorej sa nebezpečný odpad v
podobe odhodených injekčných striekačiek nachádza."

