فصل النفايات عن بعضها سهل للغاية!
ساهموا معنا أيها المستأجرون والمستأجرات!

تجدون هنا نظرة قصيرة حول كيفية التخلص من النفايات في مدينة بوخوم .ساعدونا من خالل رمي النفايات في الحاويات المالئمة بشكل صحيح.
المفصل «فصل النفايات عن بعضها بسهولة».
ويمكنكم الحصول على معلومات مفصلة من خالل اإلطالع على الكتّيب
ّ
حاوية النفايات المتبقية بعد
التصنيف

ترمى في حاوية النفايات المتبقية بعد
التصنيف قمامة البيت التي ال يمكن ان
تستغل ألغراض أخرى.
هذه األشياء يمكن رميها في
هذه الحاوية:
المناديل الصحية ومناشف الطعام
الفخار والسيراميك
المصابيح الكهربائية
أكياس المكنسة الكهربائية
الحفاضات
بقايا ورق الجدران
أشرطة المسجالت وأشرطة الفيديو
رمل أقفاص الطيور والقطط
هذه األشياء يجب عدم رميها
في هذه الحاوية:
األجهزة الكهربائية واأللكترونية

حسب آخر تحديث بتأريخ سبتمبر\أيلول ٢٠١٤

حاوية الورق

يرمى الورق النظيف والورق المقوى
النظيف في حاوية الورق.
هذه األشياء يمكن رميها في
هذه الحاوية:
الكرتونات والورق المقوى
الصحف والمجالت
الكتالوجات
األغلفة المصنوعة من الورق المقوى
الورق المستعمل للكتابة وفي
أجهزة الكمبيوتر
الملفات المصنوعة من الورق المقوى
الكتب
أكياس السكر والطحين الفارغة
هذه األشياء يجب عدم رميها
في هذه الحاوية:
الورق المتوسخ
بقايا ورق الجدران وعلب السوائل
الكرتونية

حاوية النفايات العضوية (في
حالة توفرها)

تُجمع في حاوية النفايات العضوية
القمامة العضوية لكي يتم تحويلها
في منشأة صناعة األسمدة إلى
سماد نباتي ثمين.
هذه األشياء يمكن رميها في
هذه الحاوية:
األزهار
نفايات الحديقة
بقايا الطعام (المطبوخة أيضا)
الفلتر
بقايا القهوة المطحونة وأكياس ِ
(الترشيح) وأكياس الشاي
قشور الفاكهة والخضراوات
نصائح

غّلفوا جميع النفايات العضوية ذات الرائحة
القوية أو المبللة بورق الجرائد.
أتركوا الحشيش المقصوص توًا من
أن يجف قليال.

حاوية النفايات التي يعاد
تدويرها المشتركة

النفايات الكبيرة \ النفايات
الخطرة

تقوم حاوية النفايات التي يعاد تدويرها النفايات الكبيرة هي عبارة عن أشياء
المشتركة باستيعاب مواد إضافية ُيعاد منزلية ال يمكن رميها في حاوية
تدويرها عالوة على القمامة التي يتم النفايات المتبقية بعد التصنيف وذلك
بسبب حجمها أو وزنها أو كميتها.
جمعها في الحاوية الصفراء .وبذلك
يصبح فصل النفايات عن بعضها مريحا
رقم الهاتف المجاني لخدمة رفع
وأكثر سهولة.
النفايات الكبيرة٠٨٠٠ ١٩٩٥٩٠٠ :
هذه األشياء يمكن رميها في
sperrmuell@usb-bochum.de
هذه الحاوية:
المعلبات
أوعية ُ
بإستطاعتكم تسليم النفايات الخطرة
األوعية والرقائق المصنوعة من األلمنيوم
مثل األلوان واألصباغ والطالءات والمواد
المقالة وأواني الطبخ وأدوات المائدة
المنزلية الكيمياوية لدى شاحنة البيئة
األغلفة واألكياس البالستيكية النظيفة
ولدى محطات إعادة التدوير التالية:
علب الحليب والمشروبات
قنينات مواد التنظيف
Wertstoffhof
أغلفة الستيروبور
Havkenscheider Straße
ألعاب األطفال
)(am Harpener Watt
السطول البالستيكية
Blücherstraße 53
هذه األشياء يجب عدم رميها
Am Sattelgut 132
في هذه الحاوية:
الزجاج والورق والخشب
البطاريات واألجهزة الكهربائية
المالبس واألقمشة القديمة
مواد اإلنارة

حاوية الزجاج

تُرمى العبوات المصنوعة من ألزجاج في حاوية
الزجاج .ويمكن اإلطالع في اإلنترنت على أقرب
موقع لحاويات الزجاج من خالل زيارة الموقع
األلكتروني www.usb-bochum.de
وذلك تحت الصفحة الفرعية
Info & Service, Depotcontainer,
Standplätze
األوقات المحددة لرمي الزجاج في
الحاوية من األثنين إلى السبت هي
 ٧:٠٠إلى الساعة .٢٠:٠٠
هذه األشياء يمكن رميها في حاوية الزجاج:
قنينات المشروبات الزجاجية
زجاجات المواد الغذائية المعلبة
والزجاجات ذات األغطية اللولبية
القنينات الصغيرة المصنوعة من الزجاج
يرجى رمي الزجاج الملوّن ،الذي ال يمكن
تصنيف لونه بالضبط ،في حاوية الزجاج األخضر.
هذه األشياء يجب عدم رميها
في هذه الحاوية:
زجاج النوافذ والمرآيا
المصابيحالكهربائيةوالمصابيح ِّ
الموفرةللطاقة
المصابيح الفلورية وشاشات الكمبيوتر

وإذا ما كانت لديكم أسئلة فيرجى اإلتصال بنا تحت ٠٨٠٠ ٣٣٣٦٢٨٨ :أو زورونا باإلنترنت تحتwww.usb-bochum.de :

