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جای ضایعات
باقیمانده در سطل
سیاه است
■ ته مانده سیگار
■ خاکستر
■ کیسه جارو برقی
■ پوشک
■ لوازم بهداشتی مثل دستمال کاغذی
مصرف شده و نوار بهداشتی
■ کاغذهای کثیف
■ باقیمانده كاغذ دیوارى
■ ظروف چینی و سرامیک شکسته
■ پارچه و کفش کهنه
■ لوازم خانگی پeستیکی
■ رنگ خشکیده
■ اسباب بازی
■ کیف
جای اینها در سطل ضایعات
باقیمانده نیست
■ زباله های خطرناک مثل
باتری و مواد شیمیایی و
قوطی نفت و دارو و رنگ
■ کاغذ
■ شیشه
■ بسته بندی
■ زباله های آلی مثل مواد غذایی
و چمن و شاخ و برگ
توجه
زباله های خطرناک باید به
خودروهای جمع اوری مواد آdینده
تحویل داده شوند .تاریخ و محل
های جمع اوری در تقویم زباله.

دستورالعمل جدا
جای شیشه در
کانتینر شیشه است سازی زباله و مواد
قابل بازیافت منازل
■ بطری شیشه ای
■ شیشه کنسرو
■ شیشه مربا
■ شیشه غذای بچه
■ شیشه های یکبار مصرف
■ شیشه نوشیدنی

لطفا شیشه ها را بر حسب رنگ سفید و قهوه
ای و سبز انها جدا کرده و در کانتینر
بیاندازید.
جای شیشه ابی و رنگهای دیگر در کانتینر
شیشه سبز است.
جای اینها در کانتینر شیشه نیست
■ سرامیک و سفال
■ شیشه گرویی
■ چینی
■ شیشه پنجره
به
ید به
بطری ها و شیشه های گرویی را باباید
مغازه ها برگرداند.
اطeعات بیشتر در این زمینه را در اگهی
های ما و در تقویم زباله ساdنه پیدا
خواهید کرد .شماره تلفن مشاور
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بسیاری از زباله ها قابل بازیافت هستند و به همین دلیل
باید در منازل جدا از هم جمع اوری شوند.

از لزومات همه منازل
■ سطل ابی کاغذ
■ سطل قهوه ای زباله های آلی
■ سطل سیاه ضایعات باقیمانده
■ کیسه زرد
سطل های مختلف و کیسه های زرد در تاریخهای ثابت خالی
میشوند.
زباله ها به هیچ عنوان نباید در مخلوط و در
سطل مشابه ریخته شوند.

در همه مناطق شهر کانتینر شیشه برای شیشه های سفید و قهوه
ای و سبز و مراکز جمع اوری هرس موجود است.
تقریبا در همه شهرها و نواحی مراکز مواد بازیافت موجود است.

زباله های حجیم و جاگیر و وسایل برقی با اط`ع قبلی حمل و
برده میشوند.

EAW
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau-Taunus-Kreis
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جای بسته بندیهای
پ`ستیکی و فلزی یا مواد
مركب در کیسه زرد است
■ بطری های پeستیکی مثل بطری های
مواد شوینده
■ ظرفهای پeستیکی مثل ظرف ماست و
خامه و کوارک
■ کیسه های پeستیکی ابنباتو
چیپس یا مشابه ان
■ بسته بندیهای پeستیکی سبزیجات و میوه
■ پاکتهای شیر و ابمیوه
■ قوطی نوشیدنی و کنسرو
■ اسپری خالی
■ صفحه های پeستیکی و الومینیومی
■ گلدانهای پeستیکی
کیسه های زرد به مقدار کافی از طرف
شرکت های حمل و انهدام به منازل تقسیم
میشوند

جای اینها در کیسه زرد نیست
■ کاغذ
■ شیشه
■ ضایعات باقیمانده
■ پارچه
■ کفش
■ اسباب بازی
■ سطل شوستشو
■ لوازم خانگی
■ مواد غذایی

جای زباله های
آلی در سطل
قهوه ای است

■
■
■
■
■
■
■
■

باقیمانده سبزیجات و میوه و ساdد
پوست سیبزمینی و تخم مرغ
مواد غذایی فاسد بدون بسته بندی
لیپتون چای و فیلتر قهوه
باقیمانده مواد غذایی پخته
گل و گیاهان در گلدان
چمن و برگ
شاخه ها و ساقه ها

لطفا توجه کنید
زباله های آشپزخانه مرطوب را در روزنامه یا
کیسه کاغذی بپیچید (نه در کیسه پeستیکی!)
ودر سطل زباله های آلی بیاندازید.

جای اینها در سطل زباله های
آلی نیست
■ کیسه پeستیکی
■ پوشک
■ شیشه و فلز و چوب
■ کیسه جارو برقی و ته مانده
سیگار
■ خاکستر و خاک خیابان
■ dشه حیوانات
توجه
زباله های آلی را میتوان به عنوان
کود هم استفاده کرد
مراکز جمع اوری هرس
ساقه و شاخه و برگ و بوته

جای کاغذ در
سطل ابی است
■ روزنامه
■ مجله
■ کاتالوگ/اطeعنامه
■ کتابهای درسی
■ کاغذ
■ کارتون
■ کارتون تخم مرغ
■ پاکت سیگار (فقط پاکت)
■ پاکتهای کاغذی

جای اینها در سطل کاغذ نیست
■ بستهبندى
پeستیکی/حلبی/الومینیومی
■ پاکتهای شیر یا نوشیدنی
■ پاکتهای ابمیوه
■ پوشک
■ دستمال کاغذی و کاغذهای
بهداشتی مصرف شده
■ باقیمانده كاغذ دیوارى

باتریها و لوازم برقی خانگی
کوچک و چوب پنبه و فلزات و
dستیكاتومبیل و خیلی چیزهای
دیگر در مراکز بازیافت پذیرفته
میشوند.

