يودع ما يلي في األكياس  /الحاويات الصفراء:
فقط العبوات المستخدمة وال ُم فرغة غير المصنوعة من الورق أو الورق المقوى أو الكرتون أو الزجاج .برجاء
فصل مكونات التعبئة عن بعضها البعض .ال يلزم شطفها.
على سبيل المثال:
· أغطية األلومنيوم أو القصدير
أو األغطية البالستيكية
· أشرطة تغليف األدوية
· رقاقة حفظ الزبد
· أكواب اللبن ال رائب
وأكواب الزبادي
· أكياس التسوق وكذلك
أكياس الخضار والفاكهة
المصنوعة من البالستيك
· عبوات األيس كريم
· مواد التعبئة الخاصة بعبوات
الشحن المصنوعة من
البالستيك ،مثل الفقاعات
الهوائية أو المواد اإلسفنجية
· العبوات الصفيحية
· أغطية الزجاجات

· الصحون البالستيكية والرقائق
البالستيكية للمواد الغذائية
· صحون الوجبات الجاهزة
· كرتونات حفظ اللبن
والمشروبات
· رقائق حفظ شوكالتة موسلي
· أكياس المعكرونة
· زجاجات مواد التنظيف والتلميع
· أكياس الضغط أو الخاصة بالملء
الالحق ،مث الً لمساحيق الغسيل ،أو
الصابون السائل ،أو معجون الفاكهة
· أنابيب الخردل
· زجاجات الشامبو
· عبوات الرذاذ
· أكياس الحساء والصلصات
· أكياس وعبوات أطعمة الحيوانات
· أنابيب معجون األسنان
وما إلى ذلك

ال يودع في األكياس  /الحاويات الصفراء ما يلي:

العبوات المصنوعة من الورق والورق المقوى والكرتون والزجاج ،وكذلك بقية النفايات التي ال ُت عد مواد
على سبيل المثال:
· المالبس القديمة
· البطاريات والم راكمات
· الحاويات الزجاجية
· اآلواني الصفيحية
· األسطوانات المدمجة
واألق راص المرنة
· خ راطيش حبر الطباعة
· ماكينات الحالقة
المخصصة لالستخدام
لمرة واحدة
· األجهزة الكهربائية
· بقايا الطعام
· الكرتون القابل للطي

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

القداحات
األفالم واألق راص متعددة
االستعمال وكذلك ش رائط الفيديو
مصابيح التوهج ،والمصابيح
الموفرة للطاقة
المطاط
نشارة الخشب
المستلزمات الصح يّة
قمامة القطط
منتجات السي راميك
لعب األطفال
األغلفة البالستيكية الشفافة
أٌقالم الحبر الجاف
العبوات غير المفرغة

· المناديل الورقية
· الورق والورق المقوى
· الشريط الالصق ،ومواد التضميد
· البورسالن
· النفايات والبقايا العضوية
· األحذية
· الجوارب الطويلة
· بقايا البولسترين من
األلواح العازلة
· بقايا ورق الحائط
· الحفاظات
· فرش األسنان
· أعقاب السجائر
وما إلى ذلك

قد تكون هناك استثناءات إقليمية (مث الً حاويات المواد
القابلة إلعادة التدوير) .ستجد المزيد من المعلومات في
البلدية المختصة بك .امسح كود االستجابة السريعة )(QR
أو انقر هنا للتواصل مع مسؤول التواصل المختص بك.

يودع في حاويات الزجاج:
العبوات الزجاجية ال ُم فرغة فقط .العبوات الزجاجية ُت فصل بحسب األلوان البيضاء والبن ّي ة والخضراء ومن ث ّم
تودع في الحاوية المخصصة لذلك .األلوان غير المحددة ،مثل الزجاج األزرق ،يودع مع الزجاج األخضر .يجب
عدم إحكام الغطاء.
على سبيل المثال:
· كافة الزجاجات غير المذكورة ،مثل
زجاجات النبيذ أو الشامبانيا أو
المشروبات الروحانية أو الخل
أو الزيت أو اللبن ،وعصائر الفاكهة
والخضروات وكذلك نكتار الفاكهة
· القارورات المصنوعة من
الزجاج ،مثل زجاجات العطر
· برطمانات حفظ المربى والخيار،
والخردل
· غير ذلك من العبوات الزجاجية
لحفظ الفاكهة ،والصلصات والحساء
والخضروات
وما إلى ذلك

الزجاج
البني

الزجاج
األخضر

الزجاج
األبيض

ال يودع في حاويات الزجاج:

كافة النفايات األخرى غير المصنوعة من الزجاج ،والتي ال ُت عد مواد تعبئة.
على سبيل المثال:
· األوعية المقاومة للح رارة
· المصابيح األوتوماتيكية
· األق راص األوتوماتيكية
· البطاريات
· النفايات والبقايا العضوية
· الزجاج المحتوي
على الرصاص
· أصيص النباتات
· الزهريات
· الموقد المصنوع
من السي راميك
· الزجاج المسطح
· كرتونات المشروبات

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

الخزف الزجاجي
ألواح الموقد الزجاجية
المصابيح
الزجاج المقاوم للح رارة
الزجاج العازل
إبريق القهوة
زجاج الموقد وزجاج الفرن
السي راميك
األنابيب الفلورية
أطباق الميكروويف
زجاج الشاشات
األواني المصنوعة
من البورسالن

· المنتجات ومواد التعبئة
المصنوعة من البالستيك
· زجاج الم رآة
· الحقن
· الزجاجات المصنوعة
من الخزف
· األطباق ،واألقداح
· أكواب الشرب
وما إلى ذلك

ستجد المزيد من المعلومات في البلدية المختصة بك.
امسح كود االستجابة السريعة ) (QRأو انقر هنا للتواصل
مع مسؤول التواصل المختص بك.

يودع في حاوية األوراق:
جميع العبوات المصنوعة من الورق أو الورق المقوى أو الكرتون ،والتي ال تحتوي
على أشياء ملتصقة بها أو بقايا طعام .يجب تمزيق العبوة أو طيها أو تطبيقها.
على سبيل المثال:
العبوات المصنوعة من الورق
أو الورق المقوى أو الكرتون:
· األكياس الورقية للفاكهة
أو الخبز أو الج زارة
· كرتونات البيض
· الكرتون القابل للطي بكافة صوره
· مواد التعبئة لكرتونات الشحن
المصنوعة من الورق والورق
المقوى والكرتون
· أكياس الدقيق والسكر
· كرتونات المكرونة
· األكياس الورقية
· كرتونات الحمل الخاصة
بأكواب الزبادي وما شابه
· كرتونات البيت زا
· ُع لب شوكالتة ب رالين

المواد المصنوعة من الورق أو
الورق المقوى أو الكرتون والتي
ال تعد مواد تعبئة:
· الخطابات
· مظروفات الخطابات
· الكتب
· ورق التغليف
· الكتالوجات
· البطاقات البريدية
· الدفاتر المدرسية
· المنشورات الدعائية
· الج رائد
· المجالت
وما إلى ذلك

ال يودع في حاوية األوراق:

كافة النفايات ومواد التعبئة غير المصنوعة من الورق والورق المقوى والكرتون.
على سبيل المثال:
· البطاريات
· النفايات العضوية
· رقاقة حفظ الزبد
· العبوات الصفيح
· الصور
· الزجاج
· العلب الخشبية
· نشارة الخشب
· اإليصاالت وكشف
الحساب المختصر
(الورق الح راري)
· المواد البالستيكية
· نفايات المطبخ

· مناديل المطبخ والمناديل الورقية
· شريط الفقاعات
· المواد المعدنية
· كرتونات حفظ اللبن أو المشروبات
· العبوات المتسخة أو المملوءة
· أكياس الحساء والصلصات
· األوراق الخاصة ،مثل أوراق الخبز،
والورق الح راري ،وورق الصور
· البولِيسْ تِيرين
· ورق الحائط
· فلين النبيذ أو الشامبانيا
وما إلى ذلك

ستجد المزيد من المعلومات في البلدية المختصة بك.
امسح كود االستجابة السريعة ) (QRأو انقر هنا للتواصل
مع مسؤول التواصل المختص بك.

