ДОБРОВОЛНА ХАРТА
НА ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА
УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ (УОЗ)
Нека всеки от нас помогне с личните си действия за опазването на околната среда
Вярвам, че всеки гражданин на нашата страна, независимо дали живее в град или село, може да
спазва някои прости правила, за да помогне за опазването на околната среда. Природата и
нейните ресурси са свързани с нашия живот и бъдеще, както и с живота и бъдещето на идните
поколения.
Нека да живеем така, че да не превръщаме живота и труда си в механизъм за замърсяване,
който унищожава природата и нашето бъдеще. Нека пазим здравето и живота на нашите
семейства и деца. Заедно можем да променим нещата.
Поемам задължението да спазвам следните прости правила, за да опазвам околната в
населеното място, където живея, и да помогна за подобряването на условията на живот и
здравето на моето семейство.
Задължавам се да се запозная с информацията за устойчивите органични замърсители (УОЗ),
предоставена в рамките на кампанията „УОЗ — непознатата заплаха”.
Задължавам се да информирам моето семейство и близки за наученото в рамките на
кампанията.
Ще се опитам да убедя семейството и близките си да помогнем за намаляването на УОЗ
Ò като не палим пластмаси,
Ò като не горим автомобилни гуми,
Ò като не изгаряме пластмасови опаковки, шишета и найлонови торбички,
Ò като не палим горите и стърнищата,
Ò като събираме разделно боклука си,
Ò като караме колело,
Ò като намалим употребата на дърва и въглища за отопление и използваме енергия от
възобновяеми източници.
Ще се информирам за актуалните национални политики за околната среда.
Ще се опитам да наблюдавам състоянието на околната среда и да преценя как й влияе моето
поведение и начина ми на живот.
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