إعادة استخدام القوارير البالستيكية الفارغة

عادة ما توظب االغذية السيما السائلة منها داخل زجاجات او قوارير و عادة ما يلجا الكثري منا اىل اعادة
استغالل و استخدام القوارير البالستكية للمياه ادلعدنية او ادلشروبات الغازية ،أو االحتفاظ هبا يف سياراهتم أو
منازذلم.و لكن السؤال الذي يتبادر اىل اذىاننا ىو قدرات ادلادة ادلوضبة السائلة على التفاعل مع البالستيك .أما
بالنسبة لنا كمستهلكني فالسؤال خيتصر يف ماىية العناصر اليت تتمكن من االنتقال اىل السائل ادلستهلك عن
طريق الذوبان او التفاعل.
وبادلقابل االستخدامات ادلتكررة للقوارير البالستيكية ديكن من الناحية الصحية
-1تولد الكثري من املشاكل املتعلقة بالنظافة ،تأيت ىذه ادللوثات ببساطة من أيدينا وأفواىنا .وفم اإلنسان السليم
ىو موطن رلموعة كبرية من ادليكروبات :ما يصل إىل  100مليون لكل مليلًت من اللعاب بعضها ديكن أن
يكون سبب التسوس والتهاب اللثة .و تتكاثر امل يكروبات ملء بعد ادللء وغالباً ما تعطي رائحة كريهة إىل
الزجاجة.او القارورة .ويكون مستخدمها قد ابتلع ماليني بكترييا.
كما حتمل اليدين حوايل  150نوع سلتلف من البكترييا علي كل منها ومع ذلك ،فإن الغالبية العظمى من ىذه
البكترييا غري مؤذية للصحة ،على الرغم من أن بعضها يف أصل العديد من األمراض وااللتهابات اخلفيفة لعدة أيام
 -2تعرض أجسامنا للعناصر ادلسرطنة ادلوجودة يف القوارير البالستيكية ادلصنعة من مادة البالستيك اليت يطلق
عليها ( البويل ايثلني واليت ال يقع خطرىا إال بعد إعادة استخدامها بعد فتحها وتفريغها للمرة األوىل من تعبئتها
االصلية استخدامها بتعبئتها رلددا بادلياه اوالعصري او اي سائل اخر ومع تلك االستخدامات ادلتكررة للقوارير
البالستيكية ديكن ان نعرض اجسامنا للعناصر ادلسرطنة ادلوجودة يف القوارير البالستيكية ادلصنعة من مادة
البالستيك اليت يطلق عليها ( البويل ايثلني واليت ال يقع خطرىا اال بعد اعادة استخدامها بعد فتحها وتفريغها
للمرة االوىل.

الدراسات اليت مت إجراؤىا من طرف سلابر عادلية للتسمم تؤكدان بعض القوارير البالستكية تقوم بتحرير مركب
اليب فينودلركبكيمائي شديد السمية السيما عند تسخينو .لكن الدراسة نفسها تطمان ادلستهلكني بعدم خطورة
البالستيك ادلوجو لتعبئة ادلياه ادلعدنية و غري ادلعدنية كما حتذر نفس الدراسة من سلاطر العلب ادلعدة لتخزين
األطعمةاليت ديكن ان تشكل اخلطر ادلذكور أنفا.
القوارير البالستكية ادلعدة لتعبئة ادلياه ادلعدنية و ادلشروبات الغازية والعصائر واأللبان وحنوىا ,تكون آمنة لدى
استخدامها دلرة واحدة فقط  ،وإذا ما اضطر الشخص لالحتفاظ هبا فيجب أن ال يتعدى ذلك بضعة أيام أو
أسبوع على أبعد تقدير ،مع االنتباه إلبعادىا عن أية مصدر من مصادر احلرارة .
التقرير ادلوجز التايل يوضح كيفية التعرف على سلتلف اوعية التعبئة و كيفية جتنب سلاطره على صحة و سالمة
مستخدميها.
لو اطلعت أسفل أي قارورة بالستيكية جتد مثلث ذو أسهم يشري إىل إعادة تدوير ىذا ادلنتج .كما يوجد داخل
كل ادلثلث رقم.
األرقام من واحد إىل أقل من مخسة ال جيوز استخدام ىا إال مرة واحدة فقط,
كما توجد أسفل ادلثلث أحرف تشري إىل ادلادة ادلصنعة منها ىذه العبوة مثل ppتعين بويل بروبلني أو  PEبويل
أثيلني .ادلثلث يعين قابل للتدوير و أعادة التصنيع ..وكل رقم داخل ادلثلث ديثل مادة بالستيكية معينة  ..واحلروف
ىي اختصار ألسم البالستيك ادلرادف للرقم يف ادلثلث ..
الرقم : 1آمن وقابل للتدوير
الرقم : 2آمن و قابل للتدوير
الرقم : 3ضار و سام ..اذا أستخدم لفًتة طويلة وىو ما يسمى ىبالفينيألوPVC
الرقم  : 4آمن نسبيا و قابل للتدوير
الرقم:5من أفضل أنواع البالستيك وأكثرىا أمناً
الرقم:6خطر و غري آمن وىو ما يسمى بالبوليستايرين أو الستايروفورم
الرقم7ىذا النوع ال يقع حتت اي تصنيف من األنواع الستة السابقة

:Polyéthylène Téréphtalates PTE/PETE

امن و قابل للتدوير يستخدملقوارير ادلاء و العصري و الصودا و الزبدة و الفول السوداين العلب ادلقاومة للحرارة و
تعليب ادلواد التجميل

):HPDEPolyéthylène de haute densité (Pehdآمن وقابل للتدوير يستخدم لعلب الشامبو وادلنظفات ،
احلليب ولعب األطفال ويعترب من انواع البالستيك االمنة خصوصا الشفاف منو .

الرقم PVC ou V : Polychlorure de vinyle3ضار وسام اذا أستخدم لفًتة طويلة وىو ما
يسمىبال فينيل  ،يستخدم كستائر احلمام  ،وكثريا ما يستخدم يف لعب األطفال وتغطية اللحوم واألجبان
كبالستيك شفاف لذا جيب احلذر من ىذا النوع بالذات ألنو من أخطر أنواع البالستيك وأرخصها لذا يستخدم
بكثرة.

الرقم : LDPE Polyéthylène basse densité4آمن نسبيا وقابل للتدوير  ،يستخدم لصنع
علب السداداتوبعض القوارير واكياس التسوق و اكياس مجع النفايات اكياس التجميد

ا

الرقم  :PP : Polypropylène5من أفضل أنواع البالستيك وأكثرىا أمناً  ،يناسب السوائل وادلواد

الباردة احلارة وغري ضار أبدا  .يستخدم يف صناعة حوافظ الطعام والصحون وعلب األدوية وكل ما يتعلق بالطعام

 .أحرص على أن تكون كل مواعينك من ىذا البالستيك خصوصا علب طعام األطفال ادلستخدمة لوجبة ادلدرسة
وقارورة ادلاء ادلستخدمة ألكثر من مرة مع احلذر من استعماذلا ال كثر من مرة ال هنا تصبح سامة اذا اعيد
استخدامها دلرات متكررة...

الرقم :6 PS Polystyrène 6خطر وغري آمن وىو ما يسمى بالبويل ستايرين أو الستايروفورم ،يستعمل
يف علب الربغر و اذلوت دوغ وأكواب الشاي

الرقم  : polycarbonate7ىذا النوع ال يقع حتت اي تصنيف من األنواع الستة السابقة وقد يكون
عبارة عن خليط منها واألمر اذلام ىنا أن كثري من الشركات العادلية بدأت تتجنبو مبا فيها شركة لأللعاب واليت
تصنع كذلك رضاعات األطفال  .وماتزال ىذه ادلادة زلط جدال بني األوساط العلمية.

 .بعض نصائح استعمال البالستيك الغذائي
جتنب اقتناء اي مادة بالستكية ليس عليها رقم حىت لو كانت لعبة اطفال او طاولة او كرسيالبالستيك الذي حيمل رقم  5ىو االكثر امانا حىت عند تعريضو لدرجة حرارة مرتفعة نسبياجتنب وضع العلب البالستكية داخل االفران من فئة ميكروويف او الة غسل االواينجتنب استعمال االغلفة البالستكية الشفافة و جتنب تعريضها للحرارة داخل السخانات و اذا مت استعمالو جتنبمالمستو ادلباشرة لألغذية.
قارورات ادلياه عادة ما تكون من الفئة االوىل و ىي غري معنية بالفينول و ىي غري خطرية .وبالرغم من ىذاينصح بعدم اعادة استعماذلا القوارير من الفئة  1و 2معدة لالستعمال الوحيد.
اذا مت استعمال قوارير بالستكية من الفئة  7جيب جتنب تسخينها كما ينصح برمي القارورات اليت حتل تشوىاتو شقوق.
بالنسبة للرضع تفضيل البوليكاربوناتpolycarbonateاو القارورات الزجاجية أو تلك اليت مت تصنيعها منالبويل تيالن او البوليربوبيالنpolyéthylène ou en polypropylène
 -ينصح بتسخني ادلأكوالت ادلوجهة للرضع يف أواين زجاجية مت حتويلها بعدما تربد اىل الرضاعات مثال

عبوات الزيوت النباتية  :عند تنظيفها مبادة قلوية وماء ساخن  ،يكون البالستيك قابل للتفاعل مع أي مادةغذائية ختزن هبا  ،وبذلك تكون غري صاحلة لالستخدام اآلدمي ألي غرض من األغراض .
عبوات  PTAوىى عبوات سلصوصة حلفظ الطعام  ،وعادة يتم تعبئتها مبواد غذائية غالية  ،مثل عبوات عسلالنحل وغريىا من ادلواد ادلرتفعة الثمن  ،ىذه العبوات ديكن استخدامها عدة مرات تصل إىل سبع مرات .
العبوات غري الشفافة ادللونة قليلة الكثافة كعلب (ادلريب و ادلخلل .وغريىا ) ال تستخدم سوى مرة واحدة فقط ،ألهنا خطرية وتتفاعل مع الغذاء
-األكياس البالستيكية  :غري صاحلة حلفظ الطعام وخاصة الساخن منها .

