
 
 

 

 الورق المستعمل

 * المجالت ، الجرائد و المنشورات

 * الكرتون

 * قصاصات الورق

 الرجاء ربط كمية الورق جيدا حتى ال تتبعثر او جمعها في كرتون كبير الحجم او في اكياس
 ☆ عند اقتراب موعد جمع الورق المستعمل

 ورقية

 الطباعة استعمال الورق من كال الجانبين ، كذلك استعمال الورق القابل لالسترجاع و ذلك 
 مالحظة : الرجاء عند الكتابة ، النسخ او

 لتوفير الورق و الحفاظ على الثروات

 الخطرة النفايات

 * مواد الطالء (االلوان) و مواد التلميع (الورنيش)

 * المواد الكيميائية المستعملة في التدبير المنزلي

 * المواد المستعملة لحماية النباتات كمبيدات النباتات الضارة و الحشرات

 * مصابيح نيون و المصابيح الموفرة للطاقة

 * البطاريات

 * االدوية

 هذه النفايات في مستودع جمع الموااد الخطرة (الرجوع الى جدول مواعيد جمع هذه المواد)
 ☆  يجب ان ترمى

 الخطرة ضارة بالبيئة لذلك يرجى منكم ان تتخلصوا من هذه المواد بطريقة واعية و مناسبة
 مالحظة: ان المواد

 المخلفات

 * رماد و اعقاب السجائر

 * اكياس المكنسة الكهربائية

  * مصابيح * حفاظات االطفال ، الفوط الصحية للنساء و عيدان القطن الصحية

 * بقايا اللحم و السمك كالعظام و االشواك

 حاوية المخلفات الرمادية كل 14 يوم ، الرجوع رجاءا الى جدول مواعيد الجمع و التفريغ
 ☆ يتم تفريغ

 مالحظة: فقط المخلفات التي ال يمكن استعمالها مرة اخرى ترمى في حاوية المخلفات

  هل لديكم اسئلة ؟                    ارشادات حول التعامل مع النفايات!
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  النفايات العضوية:

 ▪ نفايات المطبخ مثل

 * بقايا الخضر و الفواكه و االكل عامة

 * بقايا اللحم كالعظام (ال تنتمي الى فئة النفايات القابلة للتحلل)

 * بقايا القهوة و مصفاة القهوة المستعملة

 * بقايا الشاي و اكياس الشاي المستعملة

 * مناشف ورقية

 ▪ نفايات الحديقة

 * بقايا النباتات الضارة و االوراق بعد قص العشب بما في ذلك بقايا االزهار و النباتات

 كل اسبوعين اما في اشهر الصيف فكل اسبوع (الرجوع الى جدول مواعيد جمع القمامة)
  . يتم جمع النفايات العضوية في اشهر الشتاء

 تنتمي اما الى حاويات النفايات العضوية او من الممكن ان تكون سمادا نباتيا في حديقتك
 ☆ هذه النفايات العضوية

 النفايات العضوية سماد نباتي فقط اذا خلت من مواد اخرى كالبالستيك مثال او العظام
 مالحظة : يمكن استعمال

 المعلبات

 * العبوات المعدنية

 * اغطية العلب و اغطية القارورات

 * المواد البالستيكية كاالكياس البالستيكية ، علب اليوغورت و قارورات الشامبو

 * عبوات تترا باك للمشروبات

 * المواد المصنوعة من االلومينيوم مثل ورق و اغطية االلومينيوم

 الصفراء . جمع هذه االكياس يتم كل اسبوعين (الرجوع الى جدول مواعيد جمع النفايات)
 ☆ يجب ان توضع هذه النفايات في االكياس

 المعلبة النها تخلف نفايات كثيرة او اقتناء المعلبات القابلة لالسترجاع و اعادة التصنيع
 مالحظة : من االفضل تفادي اقتناء المواد الغذائية

 الزجاج المستعمل

 رمي النفايات الزجاجية في حاويات الزجاج (الرجوع الى جدول مواعيد جمع النفايات )
 الرجاء

 كما يجب فصلها على اساس اللون (ابيض ، بني و اخضر)

 مالحظة : من االحسن استعمال القارورات الزجاجية القابلة لالسترجاع و اعادة التصنيع

 

 

     النفايات من تتخلص كيف

 النفايات انواع اهم عن معلومات

http://www.abfall-kreis-tuebingen.de/

