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Prietenii mediului înconjurător

ZECE PAŞI
PENTRU
UN MEDIU MAI CURAT

Broşura online „Zece paşi pentru un mediu mai
curat” nu-şi propune să vă ofere doar nişte
simple sfaturi. A fost concepută pentru ca voi,
copiii, să vă obişnuiţi cu ideea că mediul
înconjurător poate fi protejat dacă ţinem cu
toţii cont doar de câteva lucruri simple.
Consideraţi că nu puteţi face nimic pentru a
proteja mediul înconjurător?
Ei bine, veţi descoperi, citind această broşură,
că atitudinea voastră contează şi chiar puteţi
schimba atitudinea oamenilor faţă de mediul
înconjurător.

PASUL 1
Cumparaţi produse pentru un mediu sănătos!
Ambalajul voluminos al produselor poate fi redus.
Cumpăraţi produsele împachetate în ambalaje
reciclabile, pentru că este mai sănătos pentru
mediul înconjurător. Căutaţi etichetele ecologice,
care garantează faptul că produsele cumpărate nu
fac rău mediului înconjurător.

PASUL 2
Separaţi deşeurile!
În fiecare casă se strâng tot felul de obiecte de
care trebuie să scăpaţi. Separaţi sticlele, cutiile de
conserve, ambalajele de la dulciuri, caietele,
hainele vechi şi alte obiecte care nu vă mai sunt de
folos şi predaţi-le centrelor de reciclare din oraşul
vostru.

PASUL 3
Cât mai puţine pungi din plastic!
Observăm câteodată pungi din plastic, care sunt
aruncate pe străzi, în parcuri, în ape sau pe malul
apelor. Este bine să nu cereţi vânzătorului ambalaje
sau pungi din plastic atunci când cumpăraţi numai o
ciocolată, un creion, sau un caiet. Când mergeţi la
cumpărături, este mai bine să folosiţi pungile din
pânză, pe care le păstraţi apoi în casă.

PASUL 4
Utilizaţi gunoiul ca îngrăşământ!
Utilizarea gunoiului ca îngrăşământ este o soluţie
ideală pentru a scăpa de resturile alimentare din
gospodărie. Fie că aveţi grădină, sau doar câteva
ghivece cu flori în balcon, această metodă poate da
rezultate neaşteptate şi, în plus, păstrează mediul
curat.

PASUL 5
Nu aruncaţi gunoiul pe stradă!
Mulţi dintre cei pe care îi cunoaştem aruncă gunoiul
pe stradă sau în apă. Atrageţi-le atenţia! Murdăria
înseamnă poluare!

PASUL 6
Apa înseamnă viaţă!
Apa este un bun nepreţuit. Până să ajungă la noi,
parcurge un drum lung, care este foarte costisitor.
Apa trebuie economisită şi păstrată limpede.
Autoturismele nu se spală în cursurile de apă,
uleiurile uzate nu se aruncă în apă, pentru că
poluarea omoară vietăţile care trăiesc în apă:
peştişori, broscuţe şi plante acvatice.

PASUL 7
Nu aruncaţi lichidele periculoase oriunde!
Nu aruncaţi uleiul de maşină, detergenţii,
substanţele otrăvitoare sau vopseaua în canale, pe
stradă sau în apă, pentru că pot ajunge înapoi în
casele voastre!

PASUL 8
Nu utilizaţi maşinile pentru deplasările scurte!
Ştiaţi că pentru a parcurge un kilometru pe jos vă
sunt necesare doar zece minute? Dacă mergeţi pe
bicicletă, ajungeţi la şcoală mai repede şi sunteţi
mult mai sănătoşi. Gândiţi-vă puţin dacă aveţi întradevăr nevoie de maşină când mergeţi la şcoală!
Sfătuiţi-vă părinţii că plimbarea pe jos este
benefică pentru sănătate şi mediu. Maşinile
poluează aerul!

PASUL 9
Stingeţi lumina şi reduceţi încălzirea!
Dacă simţiţi că în casă este prea cald, reduceţi
încălzirea sau inchideţi caloriferele şi sobele.
Stingeţi lumina când ieşiţi din cameră şi scoateţi
televizorul din priză când plecaţi la şcoală. Dacă
uitaţi televizorul în priză, acesta consumă curent
electric degeaba. Economisind energia, salvaţi
mediul înconjurător!

PASUL 10
Atenţie la etichete!
Dacă părinţii voştri doresc să cumpere o maşină de
spălat, un televizor, un frigider, sau orice alt
aparat electric, aveţi grijă ca ei să le aleagă numai
pe acelea pe a căror etichete observă literele A
sau B. Aceasta înseamnă că aparatele nu consumă
mult curent electric. Astfel, parinţii voştri
economisesc energia electrică, protejând şi în
acest fel mediul înconjurător!

Broşura „The ten steps” apare în format
electronic pe site-ul ENFO – Serviciul public
naţional pentru informaţii de mediu din Irlanda.
A fost tradusă şi adaptată pentru copiii din
România, cu acordul ENFO, în cadrul Direcţiei
Managementul Resurselor de Apă din Ministerul
Mediului şi Gospodăririi Apelor.
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