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Projekt č. 1: Spaľovňa
Zhrnutie: Bwindi Community Hospital (BCH) hľadá finančné prostriedky na vybudovanie modernej
spaľovne, ktorá bude slúžiť na spaľovanie všetkých odpadov vznikajúcich v nemocnici.
Popis: Keďže sa nemocnica neustále rozširuje a rastie, stáva sa potreba likvidácie odpadu jedným z
kľúčových aspektov v prevencii vzniku infekcií a ochrany životného prostredia pred kontamináciou
patogénnymi organizmami. Nemocnica má v súčasnej dobe malú spaľovňu, ktorá čelí veľkým objemom
odpadu. Táto spaľovňa bola pôvodne určená pre Health Centre II (Zdravotnícke centrum II), ktoré
vzniklo v roku 2004. Od tej doby sa však centrum rozrástlo v súčasnosti má kapacitu 112 lôžok a svoje
služby poskytuje 100,000 ľuďom. V budúcnosti plánuje BCH výstavbu zdravotníckej školy, ktorá taktiež
nepochybne zvýši produkciu odpadu. Spaľovňa bude poskytovať požadovanú teploty a čas, ktorý je
nevyhnutný pre úplné zničenie všetkých nemocničných odpadov, ktoré by mohli byť infikované
patogénnymi organizmy. Nová spaľovňa bude kompletnou jednotkou – v jej blízkosti bude miestnosť,
ktorá bude určená na triedenie odpadu. K dispozícii pri spaľovni bude taktiež dobudovaná miestnosť na
uskladnenie paliva, miestnosť pre kompresorovú jednotku a priestor pre kanceláriu, kde bude zároveň
uskladnené príslušenstvo a ochranné pomôcky. Súčasťou objektu bude WC, nádrž na vodu a septik.
Táto spaľovňa dostatočne poslúži pri likvidácii odpadov vznikajúcich z činnosti nemocnice a teda zníži na
minimum nežiaduce vplyvy na životné prostredie, ochráni pracovníkov nemocnice od rizík infekcie a zníži
dopady na verejné zdravie.
Výška potrebných finančných prostriedkov: 28 543,47 EUR

Za účelom podpory daného projektu bolo zriadená verejná zbierka. Zbierku môžete podporiť zaslaním
finančných prostriedkov prostredníctvom bankového prevodu, poštovej poukážky alebo priamym
vkladom na účet.
Bankový účet verejnej zbierky je vedený v ČSOB (Československá obchodná banka a.s.)
Číslo účtu: 4016451496
Kód banky: 7500
Variabilný symbol: 2012
Do poznámky/popisu transakcie/správy pre príjemcu, uveďte prosím Vaše meno a priezvisko, ak je
darcom fyzická osoba a názov spoločnosti v prípade, že darcom je právnická osoba.
Mená všetkých darcov, ktorí zbierku podporia, zverejníme na stránke Konzulátu Ugandskej republiky
v Slovenskej republike po skončení verejnej zbierky. Ak si neželáte byť uvedený na našej webovej
stránke, dajte nám prosím vedieť na info@uganda-consulate.sk Pokiaľ potrebujete potvrdenie o zaslaní
finančnému príspevku, prosím požiadajte nás oň na info@uganda-consulate.sk

