راهنمایی برای جدا سازی زباله
زباله ها را بهتر جدا کنیم
منطقه میانه زاکسن
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ما از کمک شما سپاسگزاریم
مشاوره در مورد زباله ها

کارال زاپل  Karla Zapelامور اقتصادی زباله ها
تلفن 03731 2625 - 42
فکس 03731 2625 - 50
Karla.Zapel@ekm-mittelsachsen.de
سولفیگ اشمیت  Solveig Schmidtروابط عمومی
تلفن 03731 2625 - 41
فکس 03731 2625 - 50
Solveig.Schmidt@ekm-mittelsachsen.de
اطالعات دیگر و توضیحات بیشتر در وب سایت
www.ekm-mittelsachsen.de
 EKMخدمات دفع زباله منطقه میانه زاکسن شرکت با مسئولیت محدود
Frauensteiner Straße 95
09599 Freiberg
www.ekm-mittelsachsen.de
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جداسازی موجب صرفه جویی میشود
شیشه های کهنه
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جداسازی زباله ها حفظ محیط زیست است
مواد مشکل زا

لطفا شیشه های خالی را برحسب رنگ شان جدا سازی کنید.
سبز  ،قهوه ایی و سفید .شیشه های آبی باید دربشکه سبز ریخته
شوند

مواد سمی وقتی که در ظروف زباله و یا فاضالب میمانند میتوانند سالمتی
و محیط زیست را به خطر بیندازند این مواد را به محل های مخصوص
جمع آوری مواد مضرببرید و یا در فرایبرگ محل خاص برای این گونه
اقالم در خیابان  Schachtwegشماره  6ببرید

ـ شیشه های آب میوه  ،شراب جات  ،شیشه روغن و شیشه های
سس کچاپ
ـ ظروف شیشه ایی سبزیجات کنسرو  ،مربا و کنسروها
ـ شیشه غذای نوزادان

این ها مواد مشکل زا هستند

و نه در این بشکه های زباله های شیشه

موارد زیر نباید در آن ریخته شوند بلکه
در بشکه های بقیه مواد
ـ شیشه کریستال  ،پیرکس و شیشه های نسوز
ـ شیشه های پنجره و آینه
ـ سرامیک و چینی آالت
ـ المپ ها
بازیافت های اتومبیل
ـ شیشه های اتومبیل

ـ المپ های صرفه جویی انرژی و المپ های هالوژنی ،
چراغهای مهتابی
ـ جیوه و دما سنج
ـ باطری و شارژ باطری و باطری اتومبیل
ـ روغن  ،الک و رنگ
ـ لوازم خانگی و مواد شیمیایی عکاسی و مواد چسب
ـ مواد رنگ زدا وماده محافظ چوب
ـ انواع کودها
ـ مواد لکه بر و مواد ضد عفونی کننده
ـ داروهای کهنه
ـ مواد حفظ گیاهان و مواد دفع آفات نباتی
ـ روغن و ظروف حاوی مواد ناشناخته و مشابه آن نباید در این
مخزن ها

بلکه در محل های زباله
متفرقه ریخته شوند.
ـ رنگ های خشک شده و جوهر چاپگر
بشکه های زرد

ـ ظروف خالی رنگ ها

یک مشکل کمتر دارد.
 EKMخدمات دفع زباله منطقه میانه زاکسن
 2015نئوژ رد هدش هیهت تفایزاب  100%یاهذغاک یور رب پاچ
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جدا سازی زباله ها باعث صرفه جویی میشود
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مواد طبیعی زباله محسوب نمیشوند

بقیه زباله ها

این اقالم را نباید در مخزن زباله انداخت بلکه

جاهایی که اقالم مشکل زا در آنجا هستند و یااقالم مضر که
بوسیله کامیون زباله جمع آوری میشوند.
ـ المپ های صرفه جویی انرژی ،المپهای هالوژن و المپهای مهتابی
ـ جیوه های درون دماسنج
ـ باطری ها وباطری های قابل شارژ

زباله های وسائل خانگی
ـ زباله های متفرقه که برای مخزن زباله بزرگ باشند.

از فواید استفاده کنید
بسته بندی های نازک

این اقالم از بسته بندی های نازک هستند که از مواد پالستیکی
 ،آلومینیومی  ،جعبه های آلومینیومی و یا کاغذهای ترکیبی
هستند مثل جعبه شیر پاکتی
جعبه ها باید خالی باشنداما شستشوی آنان ضرورتی ندارد!

این زباله ها را باید در بشکه بقیه زباله ها و یا
متفرقه ریخت

ـ خاکستر و آشغال های جارو شده
ـ ماهی  ،گوشت و انواع کالباس
ـ پوشاک نوزادان  ،لوازم و نوار بهداشتی  ،کیسه جاروبرقی و
زائده های سیگاروتنباکو
ـ کاغذ دیواری (حتی اگر استفاده نشده باشد)  ،عکس ها و
زونکن های اداری
ـ چینی آالت و شکسته های سرمیک  ،آینه و شیشه های پنجره
ـ جعبه های بسته بندی و بقیه محتوای بسته بندی داخل جعبه
ـ المپ ها
ـ اقالمی که بسته بندی ندارند و از پالستیک هستند مثل کاسه ،اسباب
بازی  ،مسواک  ،سطل و شلنگ
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زباله های مواد طبیعی
این اقالم در بشکه زباله های مواد طبیعی ریخته میشوند

ـ آشغال میوه و سبزیجات
ـ فیلتر قهوه و چای کیسه ایی
ـ پوست تخم مرغ و پوست انواع مغزجات
ـ ضایعات های گل و گیاه و چمن
ـ برگ ریخته شده درختان وضایعات گیاهان خرد شده
ـ کود طبیعی و کاه زیر پای حیوانات

این اقالم را نباید در آن ریخت بلکه

بشکه زباله های متفرقه
ـ ماهی  ،گوشت و انواع کالباس
ـ پوشاک نوزادان  ،کیسه جاروبرقی و ضایعات سیگاروتنباکو
ـ خاکستر و آشغال های جارو شده
ـ کاه زیرپای حیوانات که به کود طبیعی تبدیل نمیشوند ،کرک ،
پشم و موی حیوانات
ـ گیاهان آفت زده
بشکه زرد
ـ کیسه های پالستیکی

این اقالم نباید در بشکه زرد ریخته شوند

ـ جعبه های پالستیکی مواد شوینده و مواد آرایشی
ـ ظروف ماست و لبنیات و مشابه آن
ـ ظروف میوه و سبزیجات از فیبر و چوب
ـ درب های ظروف مواد غذایی آلومینیومی و یا ظروف و
قوطی های غذاهای کنسروی
ـ جعبه های کارتونی آب میوه و شیرپاکتی
ـ ظروف خالی اسپری و درب ها ی آلومینیومی شیشه ها
ـ جعبه های بسته بندی از فیبر
ـ سطل های خالی رنگ
ـ درهای پالستیکی شیشه ها
بسته بندی هایی که با ایجاد خالء بسته بندی میشوند

این اقالم را نباید در آن ریخت بلکه

بشکه زباله های متفرقه
ـ بقیه زباله ها  ،پوشک نوزادان
ـ اقالمی که بسته بندی ندارند و از پالستیک هستند مثل کاسه،
اسباب بازی  ،مسواک  ،سطل و شلنگ
ـ مواد فیبری برای حفظ گرما بین دیوار قرار میدهند
زباله های وسائل خانگی
ـ مبلمانی که در باغها استفاده میشود
بشکه مخصوص شیشه ها
ـ ظروف شیشه ایی
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بازیافت با همکاری ادامه میابد
کاغذهای باطله

کاغذهای باطله و مقوا یک منبع مواد خام مهم هستند .اما تنها
کاغذهای کثیف نشده میتوانند بازیافت شوند.

این اقالم در بشکه آبی ریخته میشوند.

ـ روزنامه ها و مجالت
ـ کاغذهای نوشتنی و کاغذهای کامپیوتر
ـ کاتالوگها و کاغذهای تبلیغاتی
ـ کاغذهای مچاله شده در بسته بندی ها
ـ کتابهای بدون جلد پالستیکی
ـ جعبه های بسته بندی و کارتون ها

این اقالم را نباید در این مخزن ها ریخت بلکه

در بشکه زباله های متفرقه
ـ کاغذهای کثیف و مقوا ها
ـ عکس ها و زونکن های اداری
ـ پوشاک نوزادان
ـ کاغذ دیواری (حتی اگر استفاده نشده باشد)

بشکه زرد
ـ کاغذهایی که از ماده های مختلف ترکیب شده باشند مثل
شیرپاکتی و کاغذ آلومینیومی

ـ کاغذهایی که بین شیرینی و کالباس قرار میدهند
ـ جعبه های بسته بندی مواد غذایی یخ زده
ـ ظروف یکبار مصرف از مقوا

بشکه های مواد غذایی
ـ دستمال کاغذی آشپزخانه  ،آرایشی و دستمال کاغذی جیبی

