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تذكر: استخدم الكيس الورقي املخصص لفضالت الطعام مع الحافظة الخاصة بها. 

ال يجوز رمي األشياء التالية يف الكيس الورقي: األكياس البالستيكية أو املواد التي 

تُستخدم ملرة واحدة أو العلكة أو ممسحات املَجىل أو حشوات التبغ )snus( أو 

السجائر أو حفاضات األطفال أو القامش أو رمل القطط.

فضالت الطعام / املخلفات العضوية:
بقايا الطعام, مطبوخة أو نَيَة, وكذلك اللحوم واألسامك والعظام. قشور الفواكة والخرضوات وبقايا 

الورود وبقايا القهوة مع الفلرت وأكياس الشاي.

تذكر: ال تضع مغلفات الرسائل أو األكياس الورقية أو البالستيكية مع الصحف 

واملجالت. 

الجرائد واملجالت: 
كل ما ميكن تصفحه مثل الجرائد واملجالت والدعايات والكتالوجات والُكتيبات واألكياس الورقية.

تذكر: أزل أية مواد أخرى يف العبوة, قُم بإزالة ما ميكن إزالته بسهولة كاألغطية 

مثالً.

األغلفة الورقية:
 فارغة ونظيفة ومطوية!

الكراتني وورق التغليف وعبوات مسحوق الغسيل واألكواب الورقية واألكياس الورقية.

تذكر: افصل األغطية والسدادات. فقط العبوات، وليس األكواب الزجاجية أو 

املصابيح الكهربائية أو زجاج املرايا أو الشبابيك. 

العبوات الزجاجية الغري ملونة:
 فارغة ونظيفة!

العبوات والقوارير الزجاجية غري امللونة.

تذكر: افصل األغطية والسدادات. فقط العبوات، وليس األكواب الزجاجية أو 

السرياميك أو املصابيح الكهربائية أو زجاج املرايا أو الشبابيك.  

العبوات الزجاجية امللونة:
 فارغة ونظيفة!

العبوات والقوارير الزجاجية امللونة.

تذكر: أفرغها من الُفتات أو الفضالت األخرى.

ننصح  بوضع البالستيك اللني يف كيس خبز مثالً وأفرغه من الهواء واربطه.

األغلفة البالستيكية اللينة:
فارغة ونظيفة! 

األكياس البالستيكة الصغرية ورقائق التغليف البالستيكية واملصاصات/الشفاطات والفلني األبيض 

واألكياس البالستيكة اللينة الكبرية. 

تذكر: فقط للعبوات؛ وليس للمنتوجات البالستيكية األخرى مثل فرشاة الجيل 

والزالجات البالستيكية وفرشاة األسنان. القوارير البالستيكية القابلة للتدوير 

توضع يف األجهزة املخصصة لها.

األغلفة الزجاجية الصلبة:
فارغة ونظيفة!

األوعية والعبوات املعدنية والقوارير والعبوات املصنوعة من البالستيك الصلب.

تذكر: فقط للعبوات؛ وليس للمنتوجات املعدنية األخرى مثل املقىل أو أدوات 

تناول الطعام. املعلبات املعدنية القابلة للتدوير توضع يف األجهزة املخصصة 

لذلك.

العبوات املعدنية:
فارغة ونظيفة!

املعلبات وأنابيب الكافيار ورقائق األملنيوم واألغطية املعدنية وأغطية الزجاجات وحامالت الشموع.

تذكر: تُسلم يف املكان املخصص لذلك يف مركز إعادة التدوير أو إحدى محطات 

الفرز األخرى.
مخلفات خطرة أخرى:

املبيدات واملذيبات واألصامغ والزيوت وأجهزة قياس الحرارة والدهان. 

تذكر: ومن حق الجميع مبا يف ذلك ُسّكان شقق اإليجار تسليم مخلفاتهم الكبرية 

عند املسكن. اتصل بصاحب العقار ملزيد من املعلومات عام يرسي عليك أنت 

بالتحديد. وميكن أيضاً تسليم املخلفات الكبرية إىل مركز إعادة التدوير التابع 

.)NSR( لرشكة

املخلفات الكبرية:
املخلفات الكبرية هي تلك التي ال ميكن وضعها بسبب كرب حجمها يف حاويات النفايات، مثل األثاث 

وسرياميك الحاممات والدراجات الهوائية.

الفضالت املُعدمة: 
الفضالت املعدمة هي تلك الفضالت املتبقية بعد فرزك لنفاياتك، مثل مغلفات الرسائل والحفاضات 

والسرياميك وممسحة املجىل والعلكة وأعقاب السجائر وحشوات التبغ )snus( ورمل القطط 

وأكياس املكنسة الكهربائية.

تذكر: الفضالت املعدمة تحتوي فقط عىل ما ال ميكن فرزه.

األدوية واإلبر الطبية: 
يعاد الدواء اىل الصيدليات يف كيس شفاف أو يف كيس الصيدلية املخصص لذلك الغرض. اإلبر 

الطبية توضع يف علبة خاصة ميكن الحصول عليها من الصيدلية.

تذكر: الصيدليات ال تستلم أجهزة قياس الحرارة أو البطاريات، فهذة تُعاد 

كمواد خطرة.

تذكر: يُتعامل مع املخلفات اإللكرتونية الكبرية بصفتها مخلفات كبرية. أما 

املخلفات اإللكرتونية الصغرية فيمكن يف األغلب إلقاؤها يف حاوية النفايات يف 

املكان املخصص للنفايات. وميكن أيضاً تسليم املخلفات اإللكرتونية كافًة يف مركز 

.)NSR( إعادة التدوير لرشكة التابع

املخلفات اإللكرتونية:
األشياء التي تحتوي عىل بطاريات أو أسالك الكهرباء مثل الثالجات والبوتاغازات وجهاز السترييو 

والحاسوب واملصابيح )املصباح املتوهج ومصباح الهالوجني واملصباح املوفِّر للطاقة ومصباح النيون( 

والهواتف الخلوية واأللعاب الكهربائية.
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ملاذا الفرز؟
الفرز مهم جداً للبيئة ولألجيال القادمة. فمن ناحية نحافظ عىل 

املوارد الطبيعية من خالل إعادة استعامل املواد ومن ناحية أخرى 
نقلل نسب االنبعاث.

األهم فرزاً
األهم فرزاً هي املواد الخطرة! املواد الخطرة هي تلك املواد التي 
تشكل خطراً عىل اإلنسان والبيئة اذا مل يتم تجميعها ومعاملتها 

بشكل صحيح. عىل سبيل املثال املواد الكياموية والدهان واملذيبات 
 واملصابيح الكهربائية ومصابيح النيون وجميع أنواع اإللكرتونيات 

)أي كل يشء له سلك( والبطاريات. ميكنكم تسليم املواد الخطرة يف 
إحدى محطات )NSR( إلعادة التدوير.  

املخلفات الكبرية؟
ميكنكم مجاناً وضع املخلفات الكبرية يف مركز )NSR( إلعادة التدوير، 

مثل اإللكرتونيات ومخلفات الحدائق واملواد الخطرة واملعادن 
واألخشاب وأشياء أخرى كثرية.  

العبوات والصحف
إننا نؤمن بوجوب سهولة الفرز الصحيح، وأن يكون بإمكان غالبية 

املواطنني يف نطاق عمل )NSR( تسليم عبواتهم وصحفهم ومجالتهم 
قريباً من املنزل. إذا مل تستطيع تسليمها قرب منزلك، ميكنك عند 
ذلك تسليمها يف إحدى محطات إعادة التدوير املنترشة يف اماكن 

متفرقة من البلدية أو يف مركز )NSR( الرئييس إلعادة التدوير.

التقليل من املخلفات 
من األفضل للبيئة أن تتدىن كمية املخلفات بقدر اإلمكان. إذا كان 
عندك مالبس أو ادوات مطبخ أو أثاث أو دراجات هوائية أو أية 

اشياء اخرى ما زال باإلمكان استعاملها، ميكن تركها يف األماكن 
املخصصة للمالبس واألشياء املستعملة املوجودة يف أماكن متعددة 

.)NSR( ضمن منطقة عمل

معلومات إىل ساكني الشقق السكنية
يتحمل من ميلك العقار مسؤولية سري التخلص من النفايات سرياً صحيحاً. تكاليف التخلص من النفايات عادة ما تكون جزءاً من اإليجار إن 

كنت تسكن يف شقة تأجري، وضمن رسوم الشقة إن كنت تسكن يف شقة متليك. يجب توفر غرفة للنفايات تستطيع وضع نفاياتك فيها بالقرب 
من املبنى. يف غرفة النفايات يجب أن يكون هناك عىل األقل حاوية للمخلفات املعدمة وأخرى لفضالت الطعام. ما عدا ذلك فإن صاحب 

العقار من يقرر درجة الفرز والخدمات األخرى التي يريد تقدميها للمستأجرين، مثل العبوات والصحف واإللكرتونيات الصغرية والبطاريات. 
لكن عليك أن تعمل عىل فرز نفاياتك بغض النظر عن إمكانيات الفرز املتوفرة يف مكان سكنك.

عىل مالك العقار ايضاً ان يوفر مكاناً يضع فيه املستأجرون مخلفاتهم الكبرية واملخلفات اإللكرتونية التالفة. غالبية مكونات املخلفات الكبرية 
قابلة إلعادة التدوير، مثل األثاث الخشبي واملعدين والدراجات الهوائية. حتى املخلفات اإللكرتونية تُجلب مع املخلفات الكبرية القابلة إلعادة 

التدوير. كام يجب الفصل يف غرفة النفايات بني املخلفات الكبرية غري القابلة إلعادة التدوير، مثل الَفرشات والسجاد وبني املخلفات الكبرية 
القابلة إلعادة التدوير. إذا رغبت يف توفري إمكانيات فرز أكرث تنوعاً يف عامرتك، اتصل بصاحب العقار أو جمعية املستأجرين التي تنتسُب 

إليها.
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