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... خدمٌة نظيفة

إدارة النفايات في مقاطعة فيزيرمارش

هكذا تصُل إلينا

�ا��ٔكياس الصفراء� كوبونات 

التخلص من المواد الملوثة للبيئة
� �� يجوز التخلص منها تحت ٔاي ظرف من الظروف 

مع النفايات المتبقية ٔاو بالصرف ٔاو المجاري�

جعل فرز النفايات سه�ً�

باإلضافة إلى ذلك، تتوجھ الحملة المتنقلة للمواد الملوثة للبیئة مرتین في 
السنة إلى األماكن التي ال توجد فیھا ساحات إعادة تدویر قریبة. یمكن 
العثور على التواریخ في جدول النقل وفي تطبیق نفایات جیھ إي بیھ 

.(GIB-Abfall-App)

ا��ٔقراص المدمجة / خراطيش الطابعات وا��ٔدوية القديمة

نفايات ا��ٔجهزة الكهربائية القديمة والبطاريات

التسلیم المجاني للمواد الملوثة للبیئة(باستثناء الزیت القدیم) لألسر الخاصة 
في نقاط جمع النفایات الخطرة في مراكز إعادة التدویر في منطقة بریكھ، 

ولیمفیردر ونوردنھام.

 (GIB-Abfall-App) النفایات تطبیق یمكنك القیام بما یلي بسھولة عبر
:www.gib-entsorgung.de الموقع عبر أو

• طلبات الحاویات وإلغاء التسجیل

• تسجیل جلب النفایات الضخمة
• اعثر على طریقة التخلُّص الصحیحة من القمامة في أبجدیات النفایات

• إذن الخصم المباشر
• طلب كوبونات األكیاس الصفراء
• االطالع على أحدث المعلومات

• وغیر ذلك الكثیر

لیمفیردر)  لمنطقة أو (فقط 08004792671  متوفرة تحت
الموقع عبر 04216184330

www.gelb-kommt-an.de

كما یمكن تسلیم األقراص المدمجة وخراطیش الطابعات واألدویة القدیمة 
مجانا في جمیع مراكز إعادة التدویر البالغ عددھا 6 في فیزرمارش.

على الصعید الوطني، ھناك أكثر من 200000 نقطة تجمیع للتسلیم المجاني 
للبطاریات المستعملة. ومن بینھا ما یلي:

 ▪ محالت السوبر ماركت ▪ المتاجر الكبرى ▪ متاجر اإللكترونیات ▪ 
محطات البنزین  ▪ متاجر العقاقیر والمواد الصیدالنیة وساحات إعادة 

التدویر في فیزیرمارش.
مشورة النفایات والعمالء

یمكن التخلص المجاني من األجھزة الكھربائیة لدى البائع أو التاجر أو 
التاجر المعتمد عبر اإلنترنت أو في ساحات إعادة التدویر.

اآلن كذلك كتطبیق

ال تندرج األجھزة الكھربائیة وكذلك البطاریات والمراكمات 
بأّي حاٍل من األحوال ضمن النفایات المنزلیة، بل یمكن 

إفراُغھا مجانًا.



النفايات المتبقية  صندوق النفايات العضوية
فقط النفايات غير القابلة 

�ٕ�عادة التدوير مثل
النفايات العضوية حصرا من 

المنزل والحديقة مثل
بشكل حصر مواد التعبئة 

والتغليف المستخدمة والفارغة 
التي ليست مصنوعة من الورق 
والورق المقوى والورق المقوى 

ٔاو الزجاج، مثل

جميع العبوات المصنوعة من 
الورق ٔاو الورق المقوى ٔاو 

الكرتون التي �� تحتوي على 
بقايا الطعام، مثل

العبوات الزجاجية الفارغة. 
ويتم الفرز وفقا ل��ٔلوان ا��ٔبيض 

وا��ٔخضر والبني. الزجاج 
الملون بشكل مختلف ينتمي 

في حاوية الزجاج ا��ٔخضر.

من بين النفايات الضخمة 
ا��ٔشياء المنزلية التي �� تُوضع 
في سلة المهم��ت ٔاو �� تُوضع 
فيهابسبب المواد الخاصة بها، 

مثل

الكيس ا��ٔصفر صندوق النفايات الورقية حاوية الزجاج النفايات كبيرة الحجم

... خدمٌة نظيفة

خرق التنظیف، والسیرامیك 
والزجاج الملون والرماد 

ومستحضرات التجمیل، ومنادیل 
الجیب وفوط المطبخ، منصات، 

والضمادات، 

وفرشاة األسنان، وشفرات الحالقة، 
ومواد اللصق والضمادات، 

ومخلفات القطط، والرمل المتناثر، 
والحفاضات، وأكیاس المكنسة 

الكھربائیة، وورق الجدران وبقایا 
السجاد، وملصقات الجدران، وورق 

تغلیف الھدایا ولھایات األطفال 
الرضع، إلخ.

قشر البیض، بقایا الطعام، بقایا / 
شرائح الخضروات، مرشحات 

القھوة، بقایا / شرائح الفاكھة، أوراق 
الشاي، الفاكھة منتھیة الصالحیة، 
أفرع الشجر، الزھور، قصاصات 

العشب، تقلیم الشجیرات، األغصان، 
األوراق، األعشاب البریة (لیس من 

نبات الھرقلیة!)

األلومنیوم والصفائح المعدنیة 
واألغطیة البالستیكیة، مواد تغلیف 

المواد الصیدالنیة، رقائق الزبدة، 
األكیاس البالستیكیة، عبوات حفظ 

األطعمة، عبوات (شحن) مثل رقائق 
البولیسترین أو زجاجات الشامبو 

والتنظیف، والبخاخات إلخ.

الخطابات وأظرف الخطابات 
التي تحتوي على نوافذ العرض، 
وكرتونات البیتزا، ومواد التعبئة 

والتغلیف لعبوات الشحن ، 
والكتالوجات والصحف والدقیق 

وأكیاس السكر، وصنادیق البیض، 
علب المعكرونة، إلخ.

جمیع الزجاجات التي ال تُسترد 
بالمتجر مثل النبیذ، الشمبانیا، الخل، 

الحلیب، الزیت، العصائر

زجاج عبوات الفاكھة والخضروات 
والصلصات وزجاجات العطور، 

وزجاجات الدواء، إلخ. 

األثاث واألجھزة الكھربائیة والخردة 
وغیرھا مثل الخزانات، والطاوالت، 

والكراسي، واألرائك، والمطابخ،

الغساالت، غسالة الصحون، 
الكمبیوتر، ماكینة القھوة، الموقد 

الكھربائي، الثالجات. الدراجات، 
عربات الید، السلم النقال، إطارات 

السریر، السجاد، أقفاص الحیوانات 
األلیفة في األماكن الداخلیة، عربات 

األطفال، لیس من بین النفایات 
الضخمة، مثل 

ال یوضع في صندوق النفایات 
المتبقیة، مثل:

تا�افنلا ،ةمخضلا تا�افنلا
،م�دقلا قرولا ،جاجزلا ،ة��يحلا

،تا�راط�لا ،ف�لغتلاو ةئبعتلا
داوملا ،نداعملا ،ءانبلا تا�افن

ة�ئا�م��لا

ال یوضع في صندوق النفایات 
العضویة، مثل:

األكیاس البالستیكیة، البالستیك 
القابل للتحلل الحیوي، فضال القطط / 
الحیوانات الصغیرة (بما في ذلك تلك 
غیر القابلة للتحلل الحیوي)، البراز، 

جثث الحیوانات والنفایات البریة، 
أعقاب السجائر، الحفاضات، اللحوم 

منتھیة الصالحیة والعظام، إلخ.

ال یُوضع بالحاویة الصفرا، مثل:

علب الزجاج والسیرامیك والخزف 
والنفایات المتبقیة والعضویة، لعب 

األطفال، األغلفة البالستیكیة الشفافة، 
رقائق األلومنیوم، والمنتجات 

البالستیكیة مثل الدالء البالستیكیة 
وأحواض المیاه، وأواني الزھور 

والبطاریات القابلة إلعادة الشحن، إلخ.

ال یُوضع في صندوق المھمالت 
الورقیة ما یلي:

إیصاالت الدفع بالخزینة، والبیانات 
المصرفیة (الورق الحراري)، 
ومنتجات النظافة مثل المطابخ 

واألنسجة الورقیة وورق الخبز وورق 
الصور والحلیب وعلب المشروبات 

وورق الحائط وما إلى ذلك.

ال یُوضع في حاویات الزجاج مثال 
ما یلي:

مواقد السیرامیك، والمصابیح 
الكھربائیة، والزجاج الرصاص، 

والزجاج المسطح، والزجاج النافذة، 
والسیرامیك، والزجاج المقاوم 

للحرارة، وأطباق الخزف، وزجاج 
المرآة، وزجاجات األواني الفخاریة، 

وأكواب الشرب، إلخ.

نفایات البناء والھدم والنفایات 
التجاریة، واألكیاس المعبئة بالنفایات 

والكرتون والنوافذ واألبواب، 
ومواد اإلشعال، والمراجل الغاز، 
والمصارف، وأحواض االستحمام 

والبانیو، والباركیھ، والصفائح، 
ونعلة األرضیات، وأحواض 

السباحة، إلخ. 




