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معلومات عن التجميع المنفصل للنفايات
يمكنك أيًضا العثور عىل هذا الدليل عبر اإلنترنت بلغات أخرى

عربي

التسليم الذاتي إىل الغناء مركز إعادة التدوير

 صندوق إعادة

التدوير األصفر

تجميع المخلفات الخطرة

أوقات العمل - الثالثاء والجمعة والسبت من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا - األربعاء والخميس من الثانية عشرة إىل السادسة مساًء      

 األجهزة الكهربائية القديمة مثل ماكينات القهوة وغساالت الصحون  ⏺  نفايات كبيرة الحجم مثل الخزائن والمراتب والسجاد واألثاث المنجد

 نفايات الورق مثل الكتب وتغليف  ⏺  الخردة المعدنية مثل األثاث والدراجات واألنابيب  ⏺  والمصابيح الموفرة للطاقة وأجهزة الكمبيوتر

 نفايات عضوية مثل األوراق ، قصاصات  ⏺  أكواب بالستيكية وأكياس بالستيكية لصندوق إعادة التدوير األصفر  ⏺  الكرتون وأكياس ورقية

 باإلضافة إىل ذلك ، نفايات زيوت الطهي وخراطيش الحبر وخراطيش الطابعة والبطاريات المنزلية والمالبس  ⏺  العشب ، قصاصات األشجار

التي يتم ارتداؤها ولكنها ال تزال صالح لإلستعمال

النفايات المتبقية النفايات المتبقية نفايات الورق
 عبوات فارغة مصنوعة

 من البالستيك
 والمعدن الخفيف

والمواد المركبة

النفايات الخطرة
 النفايات ذات
الحجم الكبير

ورق الخبز

 الكاسيت وأعقاب

السجائر

 المالبس واألحذية التي لم

يعد من الممكن ارتداؤها

 فضالت القطط ، فضالت

الحيوانات الصغيرة

الصور والشرائح

 أدوات النظافة والمناشف

 الصحية والحفاضات

والمناديل

الخرق والقمامة

رماد الخشب ورماد الفحم

 كيس مكنسة كهربائية ،

مع الغبار

الخبز والكعك والخبز المتعفن

 قشور البيض وقشور الفواكه

والخضروات

فالتر الشاي والقهوة

 بقايا الخضار المطبوخة واللحوم

واألسماك

العظام وعظام السمك

 المناشف الورقية المستعملة

وورق المطبخ

 نفايات الحدائق ، أوراق الشجر ،

 بقايا الزهور والنباتات ، قصاصات

العشب

يرجى لف النفايات العضوية

 الرطبة في الصحف القديمة 

 أو األكياس الورقية. ال تستخدم

 األكياس البالستيكية للتغليف.

 يرجى أيًضا عدم استخدام األكياس

.البالستيكية القابلة للتحلل

مغلفات

 الكتب غير المجمدة

بالجلد أو البالستيك

ورق نفايات المكتب

ورق تغليف

الصناديق الممزقة

الكتالوجات والكتيبات

 عبوات ورقية مثل

 كيس الطحين ووعاء

البسكويت

كتب مدرسية

الصحف

 اغطية عبوات مختلفة من االلمنيوم
والمعدن الخفيف والبالستيك

 أكياس بالستيك للمكرونة
والحلويات والفواكه والجبن
 علب صفيح للحوم وأعالف

 الحيوانات والشوربات وصلصة
الطماطم

 علب الحليب وعلب المشروبات ،
تترا باك

 اكواب بالستيكية للحلوى والقشطة
والجبن والحليب

 عبوات بالستيكية لسائل غسيل
 األطباق ومستحضرات التنظيف

ومنتجات العناية الشخصية

أكياس الحساء والصلصة

 يرجى التخلص من العبوات
 الفارغة فقط في صناديق إعادة

 التدوير الصفراء ، وليس في
.النفايات المتبقية أبًدا

دهانات ، ورنيشات ، سائل

 الكيماويات المنزلية

 ومضادات التجمد والمواد

 الحافظة لألخشاب

 ومثبطات الصدأ ومبيدات

اآلفات

كيماويات للتصوير

 المذيبات ، زيت التربنتين

 ، البنزين ، الروح ،

األحماض

 طالء األظافر ومزيل طالء

األظافر

 علب الهباء الجوي ، ليست

فارغة

طالء القطران السائل

 أثاث الحمام والمكتب والمطبخ
 وغرفة المعيشة بما في ذلك

األثاث المنجد
 أثاث غرف النوم مثل األسرة

 والمفروشات واألطر الشرائحية
والمراتب

 أرفف الكتب ، عمود خدش
القط

 حقيبة من القماش الخشن ،
حقيبة من القماش الخشن

 الزالجات عىل الجليد والزالجات
وألواح التزلج عىل الجليد

 السجاد وأغطية األرضيات
البالستيكية

الجداريات واللوحات

 يمكن العثور عىل العناصر
 األخرى التي سيتم التخلص

 منها كنفايات كبيرة الحجم عند
.الطلب

 يرجى عدم

 التخلص من

 ركام المباني

 مع النفايات

المتبقية


