ŠKOLY – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
DŮLEŽITÉ
✓ V případě žáků mateřských škol přijímejte baterie pouze od jejich rodičů nebo dospělých,
doprovázejících osob.
✓ Použité baterie nepoužívejte k výuce a zamezte, aby s nimi bylo jakýmkoliv způsobem manipulováno.
✓ Zamezte skladování většího množství baterií ve vaší škole (ideálně jedna plná nádoba). Jsme schopni
zajistit častější svozy baterií po menších dávkách.
SBĚRNÉ NÁDOBY
Pro místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
používejte pouze sběrné nádoby dodávané v rámci projektu
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět nebo přímo společností
ECOBAT.
Sběrné nádoby umístěte tak, aby byly:
✓ pod kontrolou školního personálu
✓ v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (např. od radiátoru)
✓ na suchém, dobře větraném místě
Transport box
CO PATŘÍ DO SBĚRNÉ NÁDOBY?
ANO – PATŘÍ DO SBĚRNÉ NÁDOBY
✓ použité baterie a akumulátory, běžně užívané
v domácnostech, které se svými rozměry vejdou
do otvoru sběrné nádoby,
✓ velikost: knoflíkové baterie, mikrotužkové a
tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché
baterie 4,5 V i 9 V hranaté baterie a dobíjecí
baterie (akumulátory) do 1 kg, které nepotřebují
k demontáži odborný servis.

NE – NEPATŘÍ DO SBĚRNÉ NÁDOBY
x rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie nebo
akumulátory,
x nafouklé baterie (lithiové baterie a jiné),
x autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem,
x baterie z průmyslových aplikací (takové baterie
nemají obvykle komerční označení, mohou z nich
vyčnívat kovové svorky apod.),
x plně nabité baterie,
x větší množství knoflíkových baterií
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ŠKOLY – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
✓ Minimálně jedenkrát týdně provádějte vizuální kontrolu bezprostředního okolí a obsahu sběrné nádoby.
✓ Pokud se vyskytnou ve sběrné nádobě baterie a akumulátory v originálních obchodních obalech, nikdy je
z nich nevybalujte.
✓ V případě výskytu baterií popsaných a zobrazených v části „NE – NEPATŘÍ DO SBĚRNÉ NÁDOBY“
zabalte tyto baterie do bublinkové fólie / strečové fólie/ PE sáčku, uložte zpět do sběrné nádoby
a informujte dispečink společnosti ECOBAT, tel: 233 332 787.
✓ Při zacházení s bateriemi buďte velmi opatrní.
POKYNY PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
✓ Pokud by nešťastnou náhodou došlo ke zkratování nebo zahoření baterií a akumulátorů uložených ve
sběrné nádobě, projeví se to nejčastěji zápachem, kouřem nebo praskajícím zvukem. V takovém případě
přemístěte co nejrychleji sběrnou nádobu mimo budovu a následně zasypte obsah sběrné nádoby pískem
nebo jiným sypkým materiálem.
✓ Pokud se objeví plameny, postupujte podle požární poplachové směrnice vaší organizace.
✓ O mimořádné situaci co nejdříve informujte dispečink společnosti ECOBAT.
PRVNÍ POMOC V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících potíží
Nadýchání:
vyhledejte lékaře
Zasažené místo omývejte tekoucí vodou a mýdlem. V případě přetrvávajících
Kontakt s kůží:
potíží vyhledejte lékaře.
Vyplachujte zasažené oko pod proudem tekoucí vody tak, aby voda
Kontakt s očima:
z vyplachovaného oka netekla do oka nezasaženého. V případě kontaktu
s očima doporučujeme u dětí vždy vyhledat lékaře.
V případě požití, či podezření na požití okamžitě vyhledejte lékaře. Pokud máte
Požití:
informace o chemickém složení požité baterii, předejte je lékaři.
OBJEDNÁNÍ ODVOZU BATERIÍ
Při naplnění sběrné nádoby z 90 %, objednejte její odvoz. Postup objednání viz
dokument: ECO-Z-068 Baterie_ Pokyny k objednávce a odvozu
Kontakt v případě dotazů:
Recyklohraní, o.p.s., (organizátor programu)
E-mail: info@recyklohrani.cz
Telefon: 739 280 887
ECOBAT s.r.o., (odborný garant zpětného odběru baterií)
E-mail: ecobat@ecobat.cz
Telefon: 233 332 787 (dispečink)
DALŠÍ INFORMACE
Seznamte s bezpečnostními pokyny všechny pedagogy či pracovníky, kteří jsou angažováni ve školním
sběru baterií, a vhodnou formou všechny žáky, studenty, jejich rodiče či zákonné zástupce.
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