فصل المخلفات  -إلى أي من األقسام تنتمي أي من المخلفات؟

 /ARABISCHعربي

السالل الصفراء مخصصة
لعبوات البيع
المصنوعة من المعدن :أغطية األلومنيوم/طاسات
األلومنيوم ،رقائق األلومنيوم ،أنابيب األلومنيوم
عبوات المشروبات ،عبوات حفظ األطعمة
عبوات الكريم ،األغطية الدوارة

السالل الورقية القديمة ذات
اللون األزرق المخصصة
لألوراق/الورق المقوى/الكرتون

الصناديق الحيوية بنية اللون
المخصصة للنفايات القابلة
للتحويل إلى سماد

الخطابات ،الكتيبات ،أكياس الكعك

إبر األشجار ،الزهور ،قشر البيض ،الفواكه المتساقطة بفعل
الريح ،مخلفات الخضروات ،مخلفات قص السياج الشجري،
مرشح القهوة ،رواسب القهوة ،أوراق األشجار ،فضالت
الطعام (بدون تغليف) ،مخلفات الفاكهة

الكتب (بدون طالءات بالستيكية)
صناديق الكرتون المخصصة للبيض

عبوات الرذاذ (فارغة) ،أغطية الزجاجات

أوراق الكرتون ،الكراريس ،المجالت المصورة

المصنوعة من البالستيك :األكياس البالستيكية

الكاتالوجات ،ورق الكرتون ،أوراق التغليف ،العبوات
المصنوعة من الورق والورق المقوى

طاسات الستايروفوم ،أكياس مجوفة
حقائب الحمل ،زجاجات مواد التنظيف

كتيبات المعلومات ،البطاقات البريدية ،األنابيب المصنوعة
من الورق المقوى ،أوراق الكتابة

األكواب البالستيكية ،الزجاجات البالستيكية

سجالت الهواتف ،الجرائد ،المجالت

المصنوعة من المواد المركبة :عبوات المشروبات
المصنوعة من الكرتون ،عبوات اللبن المصنوعة من
الكرتون (تترا باك) ،العبوات المصنوعة من المواد المركبة

تحذير مهم،
ال يجوز إلقاء
هذه المخلفات
مع النفايات األخرى:

عبوات التفريغ ،ستايروفوم التعبئة

األكياس المصنوعة من البالستيك/الورق واأللومنيوم
(الحلويات/أحسية/الصلصات)

ورق الحائط ،قصاصات ورق
الحائط ،المناديل الورقية،
األوراق المتسخة

تحذير مهم،
ال يجوز إلقاء
هذه المخلفات
مع النفايات األخرى:
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مخلفات قص العشب (ذابل ،جاف) ،لحاء األشجار
بقايا السلطة ،أزهار مقطوفة ،بقايا طعام ،نباتات
معمرة ،مخلفات تقليم الشجيرات
أكياس /أوراق الشاي ،نباتات األصيص (بدون األصيص)

مجموعة النفايات الخطرة الخاصة
بالنفايات السامة
النفايات المحتوية على مواد خطرة تنتمي إلى مجموعة
النفايات الخطرة
عادة ما يتم تمييز المواد الضارة برمز الخطورة

مرشح غطاء شفاط الموقد
ماكينة حالقة االستخدام الواحد ،قفازات االستخدام الواحد
المصابيح الكهربائية
المنتجات الصحية (فرش األسنان ،الفوط الصحية،
الضمادات القطنية)
شرائط التسجيل ،مخلفات القطط ،القمامة ،السيراميك،
الشريط الالصق ،العظام ،ورق الكربون
الخرق ،جلود ،خيش

األعشاب البرية ،ثمار الحمضيات ،األغصان

مناديل ورقية ،مناشف ورقية

تحذير مهم،
ال يجوز إلقاء
هذه المخلفات مع
النفايات األخرى:

ورق الزبدة ،جوارب نسائية ،زجاج شبكي

األكياس البالستيكية
(أكياس النفايات
البالستيكية) ،البراز ،الجثث
السوائل ،الصخور

البورسلين ،الالصق الطبي
شفرات حالقة
زجاج شوت ،مناديل المائدة ،أكياس مكنسة كهربائية
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حاوية زجاجية قديمة مستخدمة كوعاء
حفظ زجاجي يتم الفصل بين الزجاج
األبيض والزجاج الملون
الزجاجات الزجاجية ،برطمانات التخزين ،برطمانات
المربى ،زجاجات الشامبانيا ،زجاجات الخمر،
زجاجات النبيذ ،زجاجات الشراب المركز،
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أوراق الخبز ،بقايا المصنوعات اليدوية ،الفرش

األقراص الموسيقية ،الزجاج المكسور ،زجاج المرآة،
مخلفات الصابون
األلعاب (عدا اإللكترونية) ،األقالم
بقايا ورق الحائط
مواد الضمادات ،العبوات المتسخة ،أشرطة الفيديو

النفايات المتبقية ،العبوات
الزجاجية  ،العبوات
المصنوعة من الورق/الورق
المقوى ،الحفاضات

04471/15 432

سالل النفايات المتبقية السوداء
مخصصة للنفايات المتبقية

القوارير

تحذير مهم ،ال يجوز
إلقاء هذه المخلفات
مع النفايات األخرى:

القطن الطبي ،الحفاضات
رماد السجائر ،أعقاب السجائر

تحذير مهم،
ال يجوز إلقاء
هذه المخلفات مع
النفايات األخرى:

البطاريات ،األجهزة
الكهربائية الصغيرة
المصابيح الموفرة للطاقة
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الزجاج المسطح ،زجاج النوافذ
زجاج المرآة ،المصابيح الكهربائية
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