جداول فرز النفايات
من أجل فرز أفضل للنفايات

مقاطعة وسط ساكسن
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الذي يفرز النفايات ,يدخر

شكرا لتعاونكم معنا

الزجاج القديم

لألستشارة بخصوص النفايات
كارال زابيل  /أدارة النفايات
تلفون03731 2625 - 42 :
فاكس03731 2625 - 50 :
إمييلKarla.Zapel@ekm-mittelsachsen.de ::
سولفايك شمت  /عالقات عامة
تلفون03731 2625 - 41 :
فاكس03731 2625 - 50 :
إمييلSolveig.Schmidt@ekm-mittelsachsen.de ::
للمزيد من املعلومات والف باء النفايات عىل صفحة:
www.ekm-mittelsachsen.de

رشكة  EKMلترصيف النفايات لوسط ساكسن املحدودة
شارع فراون شتايرن رقم 95
فرايبريك 09599
www.ekm-mittelsachsen.de
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فرز النفايات هو حامية للبيئة
املواد التي تسبب املشاكل

رجاءا أفرز العلب الزجاجية الفارغة حسب الوانها أخرض و جوزي و أبيض.
الزجاجات الزرقاء ال تفرز مع الخرضاء

املواد السامة فد تهدد الصحة العامة والبيئة عند رميها يف حاويات النفايات العادية او
يف قنوات الرصف الصحي ,أرمي هذه النفايات يف محالت تجميعها الخاصة لرفعها من
قبل سيارات خاصة أو تسليمها اىل رشكة تجميع النفايات  FNEيف فرايبريك يف شارع

ـ قناين العصري والنبيذ والنبيذ الفوار والزيت والكجب الزجاجية
ـ قناين الخرضوات واملعلبات واملرىب الزجاجية
ـ قناين أغذية األطفال الزجاجية

املواد التي تسبب املشاكل هي:

حاويات الزجاج تشمل األيت:

هذه ال تشمل األيت ,وأمنا
حاوية النفايت املتبقية (أي الحاوية السوداء)
ـ الزجاج الحراري وزجاج يينا والزجاج الرصايص
ـ زجاج الشبابيك واملراة
ـ الكراميك والبورسالن
ـ املصابيح (الفلورسنت)
نفايات السيارات
ـ زجاج السيارات

Schachtweg 6

ـ مصابيح الهالوجني ومصابيح أدخار الطاقة واملصابيح األنبوبية
ـ مقياس الحرارة الزئبقي
ـ البطاريات والشاحنات ,بطاريات السيارات
ـ أصباغ ودهانات الزيت والنرتو واأللكيد
ـ املواد املنزلية والصور واملواد الالصقة
ـ مزيل الطالء واملواد الحافظة للخشب
ـ األسمدة
ـ مزيل البقع واملواد املطهرة واملذيبات
ـ األدوية القدمية (منتهية الصالحية)
ـ امل ُبيدات الحرشية ومواد حامية النباتات
ـ الزيوت والحاويات مجهولة املحتوى وغريها

ال تشمل املواد التالية ,وأمنا
حاوية النفايت املتبقية (أي الحاوية السوداء)
ـ األصباغ املتيبسة أو الناشفة و حاويات ا ًصباغ الطابعات
الحاوية الصفراء

ـ حاويات األصباغ الفارغة

من أجل قلق أقل (أي عناية أفضل للبيئة)
رشكة  EKMلترصيف النفايات لوسط ساكسن املحدودة
 2015ناريزح ـوينوي نم تامولعملا ةلاح  /داعم قرو نم  100%عوبطم
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الذي يفرز النفايات ,يدخر
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الطبيعة ال تعرف النفايات

النفايات املتبقية

وهذه ال تشمل االيت وأمنا تُرمى يف

حاوية جمع النفايات املسببة للمشاكل/حاوية امللوثات املتنقلة
ـ مصابيح الهالوجني ومصابيح أدخار الطاقة واملصابيح األنبوبية
ـ مقاييس الحرارة الزئبقية
ـ البطاريات والشاحنات

النفايات املنزلية كبرية الحجم (مثل األثاث غريه املُعد للرمي)
ـ النفايات املتبقية ,ذات الحجم الكبري بالنسبة لحاويات النفايات

أستفيدوا من
العبوات الخفيفة (سهلة األستعامل)

هذه تشمل عبوات األستعامل املصنوعة من البالستيك او األملنيوم او صفائح
القصدير او
العبوات يجب ان تكون فارغة ,ليس من الرضوري غسلها

وهذه تُرمى يف حاوية النفايات املتبقية (الحاوية السوداء)

ـ الرماد والقُاممة
ـ بقايا السمك واللحم والنقانق
ـ الحفاضات ومواد التعقيم وأكياس املكانس الكهربائية وبقايا السجائر
ـ ورق الجدران (حتى غري املستعمل) والصور وامللفات القدمية
ـ شضايا الخزف والبورسالن وزجاج املراة والشبابيك
ـ العبوات والعلب امل ُحتوية عىل بقايا
ـ املصابيح الكهربائية
ـ املواد البالستيكية غري املشمولة بالتغليف مثل الطاسات ولعب األطفال وفرش
األسنان
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النفايات البيولوجية
وهذه تُرمى يف حاوية النفايات البيولوجية (أي الحاوية الجوزية)

ـ فضالت الفواكه والخرضوات
ـ أكياس الشاي وفالتر القهوة
ـ قرش البيض والكرزات
ـ فضالت الزهور والنباتات وقطع ال ُعشب
ـ ورق وأغصان األشجار وقطع الشُ جريات
ـ األسمدة املستعملة ألرضية الحيوات الصغرية

وهذه ال تشمل االيت وأمنا تُرمى يف

حاوية النفايات املتبقية (أي الحاوية السوداء)
ـ بقايا السمك واللحم والنقانقـ املواد البالستيكية غري املشمولة بالتغليف مثل
ـ الحفاضات ,أكياس املكانس الكهربائية ,بقايا السجائر
ـ الرماد والقُاممة
ـ املواد غري العضوية املستعملة أرضية للحيوانات الصغرية ,األصواف ,الريش وشعر
ـ النباتات املريضة
الحاوية الصفراء
ـ األكياس البالستيكية

هذه تُرمى يف الحاوية الصفراء

ـ القناين البالستيكية ملواد الغسل والشطف والتجميل
ـ أقداح اللنب والخاثر ومنتجات األلبان األخرى
ـ عبوات الفواكه والخرضوات املصنوعة من الستايروبور والخشب
ـ العلب والعبوات وأغطيتها واملصنوعة من األملنيوم التي تستعمل مرة واحدة
ـ علب او باكيتات املرشوبات (ترتا باك)
ـ علب الرش الفارغة ,أغطية الزجاجات ,أقفال الزجاجات
ـ عبوات الستايروبور
ـ دلو األصباغ الفارغ (سطل األصباغ الفارغ)
ـ العبوات امل ُفرغة من الهواء وأغطية القناين

وهذه ال تشمل االيت وأمنا تُرمى يف

حاوية النفايات املتبقية (أي الحاوية السوداء)
ـ النفايات املتبقية ,الحفاضات
ـ املواد البالستيكية غري املشمولة بالتغليف مثل الطاسات ولعب األطفال وفرش
األسنان
ـ ستايروبور املستخدم للعزل
ُ
النفايات املنزلية كبرية الحجم (مثل األثاث غريه املعد للرمي)
ـ أثاث الحدائق
حاوية الزجاج
ـ القناين الزجاجية
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تدوير النفايات يتم من خالل تعاونكم
النفايات الورقية (الورق القديم)

النفايات الورقية والكارتون يعترب مادة أولية مهمة ,فقط النظيف ميكن تدويره

وهذا يُرمى يف الحاوية الزرقاء

ـ الدوريات واملجالت
ـ ورق الكتابة والطباعة عىل الحاسوب
ـ الكتالوكات ونرشات األعالنات
ـ الورق الذي يجعد ويرمى كنفايات
ـ الكتب غري املجلدة
ـ ورق وباكيتات التغليف

وهذه ال تشمل االيت وأمنا تُرمى يف

حاوية النفايت املتبقية (أي الحاوية السوداء)
ـ الورق والكارتون املتسخ
ـ الصور وامللفات القدمية
ـ الحفاضات
ـ فضالت ورق الجدران (حتى غري املستعمل)
الحاوية الصفراء
ـ الورق املركب (تيرتا باك) ورقائق الألملنيوم

ـ الورق املطيل لتغليف اللحوم واملعجنات
ـ الورق املطيل لتغليف األطعمة املثلجة
ـ الصحون الورقية املستعملة لتقديم الطعام

حاوية النفايات البيولوجية (الحاوية الجوزية)
ـ املناديل الورقية املستعملة لليدين واملطبخ

