اجرای طرح گسترده کاهش پالستیک در انگلستان
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انگلیس به منظور کاهش حجم پالستیک در اقیانوس ها استفاده از میکروباید ها( ) Microbeadsدر تولید محصوالت زیبایی را
متوقف می کند  ( Microbeads (.ذرات پالستیکی جامد کمتر از یک میلیمتر می باشند که اغلب از پلی اتیلن ساخته می
شوند اما می توانند از دیگر پالستیک های پتروشیمی مانند پلی پروپیلن و پلی استایرن باشند .آنها درساخت محصوالت مراقبت
شخصی ،خمیر دندان و نیزتحقیقات زیست پزشکی و علوم پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند).
دولت انگلستان به منظور کاهش ورود پالستتیک بته اقیتانوس هتا ،بصتورت گستترده استتفاده Microbeadsرا در محصتوالت
زیبایی و بهداشتی را ممنوع کرده است .تخمین زده می شود که در حال حاضر در اقیانوس ها  15تریلیون  Microbeadsوجود
دارد .وزیر محیط زیست انگلستان  Therese Coffeyدر مصاحبه با  Sky Newsبه این نکته اشتاره دارد کته ایتن ممنوعیتت
بخشی از یک طرح گسترده تر برای کاهش آلودگی پالستیک است همچنین ایشان به این نکته اشاره کردند که " :ما می دانیم کته
ورود هر گونه پالستیک در محیط دریایی مضر است زیرا آنها می توانند به طور مستقیم توسط ماهی ها خورده شتوند و محققتان
هنتتتتتتتوز بتتتتتتته دنبتتتتتتتال شتتتتتتتواهد بیشتتتتتتتتری در متتتتتتتورد تتتتتتتتا یر آنهتتتتتتتا بتتتتتتتر ستتتتتتتالمت انستتتتتتتان هستتتتتتتتیم
" این ممنوعیت توسط کمپین های فعال و شرکت های لوازم آرایشی و بهداشتی که از مواد طبیعی استفاده می کنند متورد استتقبال
قرار گرفته است  ، Tipper Lewis.از شرکت مراقبت از پوست Neal's Yardگفت" :ما فکر می کنیم کته ممنوعیتت هتا فتو
العاده است".ما به جای پالستیک از موارد طبیعی جایگزین استفاده می کنیم برای مثتال ؛ پتودر بترر گت رز کته متی تتوانیم بترای
محصوالت صورت استفاده کنیم و یا پودر برنج که در اسکراب صورت استفاده می کنیم".مزایای استفاده از این مواد این است که
همه آنها زیست تخریب پریر هستند ،بنابراین آنها در اقیانوس ها شکسته میشتوند ،بته زنجیتر متواد غترایی نمتی رستند و در نهایتت
توسط انسان ها مصرف نمی شود"..
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