الفضالت غير المصنفة
تلقى جميع الفضالت غير المشمولة في نظام تصنيف الفضالت في حاوية خاصة ذات لون رمادي تسمى حاوية الفضالت غير
المصنفة .وتلقى في هذه الحاوية خصوصا أعقاب السجائر ،وأكياس المكانس الكهربائية ،الكناسة ،واألدوات المنزلية التالفة.

الفضالت السامة
الرجاء االنتباه إلى ما يلي:
الفضالت التي تحتوي على مواد سامة وضارة مثل البطاريات ،مصابيح النيون الكهربائية ،األحماض ،األوعية التي تحتوي على
بقايا الدهانات والمواد الالصقة بأنواعها ،كل هذه تعتبر فضالت خاصة ويجب التخلص منها عن طريق تسليمها للموظفين العاملين
في مركبة الفضالت السامة.

الفضالت العضوية
تلقى جميع الفضالت العضوية مثل بقايا الفاكهة والخضار وفضالت النباتات في الحديقة وكذلك بقايا القهوة والشاي والبيض (إلخ)
في حاوية ذات لون بني.
الرجاء االنتباه إلى ما يلي:
جميع أنواع الفضالت األخرى ال يجوز إلقائها في حاوية القمامة العضوية ،حيث أنها مضرة بعملية التحلل التي تتم على الفضالت
العضوية .كذلك ال توضع األكياس البالستيكية القابلة للتحلل في هذه الحاوية سواء أكان عليها إشارة "قابلة للتحلل" أم ال.
نصيحة:
لتجنب تكاثر الدود في حاوية الفضالت العضوية ينصح بوضع الفضالت في لفافات من ورق الجرائد ثم إلقاءها في الحاوية .كذلك
يتوفر في المتاجر أكياس ورقية خاصة لهذا الغرض.

النفايات ذات الحجم الكبير
النفايات ذات الحجم الكبير هي كل أنواع النفايات التي ال تتسع في حاوية الفضالت غير المصنفة بسبب حجمها الكبير أو لثقل
وزنها.
وتشمل النفايات ذات الحجم الكبير ما يلي :الطاوالت ،الخزائن ،الكراسي ،األريكات ،السجاد ،عربات األطفال ،الفرشات بأنواعها
الزنبركية وغيرها ،الدراجات الهوائية ،األلعاب ذات الحجم الكبير.

ال يجوز النخلص من األجهزة الكهربائية ضمن النفايات ذات الحجم الكبير ،وإنما يتم التخلص منها بشكل منفصل.
إنتبه :ال تشمل النفايات ذات الحجم الكبير لوازم ومواد البناء مثل األلواح والقطع الخشبية ،أو قطع النوافذ واألبواب أو األسوار أو
حوض الحمام أو الغسيل وغيرها من تجهزيات الحمامات .كذلك ال يشمل هذا النوع من النفايات أجهزة التدفئة المركزية أو
األباجورات أو عجالت السيارات أو الدراجات النارية ﻭﺔﻴﻨﻳﺰﻨﺑ ﺐﺸﺨﻟﺍ ﺺﻗ ﺕﻻﺍ كما ال تشمل بقايا أعمال الترميم والبناء أو
مخلفات الحديقة وغيرها من فضالت المنزل.
وتستثنى من الفضالت ذات الحجم الكبير أيضا كل األشياء التي ال يقدر على حملها شخصان على األكثر (أي األشياء التي يتجاوز
وزنها  50كغم).

األجهزة الكهربائية
جميع األجهزة الكهربائية و الني تعمل على البطاريات ال يجوز إلقائها ضمن قمامة البيت بأشكالها المختلفة.
إن التخلص من األجهزة الكهربائية (مثل الغساالت والجاليات والثالجات واألفران والمنشفات وأجهزة التلفاز وشاشات الحاسوب
وأجهزة الراديو والتسجيل وكذلك أجهزة التدفئة الكهربائية التي تحتوي على الزيت) يتم في أيام محددة يتم االتفاق عليها بشكل
منفصل عن األيام المخصصة للتخلص من الفضالت ذات الحجم الكبير .وعادة ما يتم االتفاق على هذ المواعيد خطيا.
للتخلص من االجهزة الكهربائية الصغيرة (مثل الساعات وأجهزة الهاتف ولوحة المفاتيح الخاصة بالحاسوب وخالطات المطبخ
وأجهزة الحالقة والمسجالت الصغيرة وألعاب األطفال) تتوفر مركبة خاصة للفضالت السامة يتم تسليم هذه األجهزة للموظفين
العاملين فيها.
انتبه!
ال يجوز إلقاء القطع اإللكترونية المفردة مثل الكوابل وغيرها في هذا النوع من القمامة .كذلك تستثنى أجهزة التدفئة والتكييف التي
تركب بشكل ثابت في المنازل ،وتستثنى أيضا أجهزة تسخين المياه والمدافئ والمحركات (مثل آلة قص العشب ﺔﻴﻨﻳﺰﻨﺑ) واألجهزة
المفككة والملوثة (مثل جهاز قياس السكر في الدم).
يمكنكم الحصول على تعليمات التخلص من األجهزة الكهربائية الخاصة ببلدية مدينتكم في التقويم الخاص بالفضالت.

مراكز إضافية لتسليم األجهزة الكهربائية:
المدينة أو
القرية

المركز
AWB Bergisch Gladbach
Betriebshof

Bergisch

Obereschbach

Gladbach

51429 Bergisch Gladbach
الساعة  16.00 - 18.00والساعة 9.00 - 12.00

الخميس ,األربعاء ,الثالاء
أوقات الدوام

الساعة 9.00 - 12

السبت

أعاله بالمجان!
إنتبه :إذا أردت تسليم أكثر من  20جهاز كهربائي كبير (ثالجة ،حاسوب) فعليك أن تحدد موعدا للتسليم باالتصال بالمركز.

الورق
تلقى الفضالت التالية في حاويات الورق والتي يكون لونها أزرقا أو أخضرا:
-

علب الورق المقوى (الكرتون)
ألواح الورق المقوى
الصحف
المجالت
الدفاتر وورق الكتابة
مغلفات الرسائل
علب السجائر
أكياس ورقية

ال يجوز وضع علب الحليب والعصير (تيترا باك  )TetraPackفي حاوية الورق وإنما توضع هذه المواد في الحاوية ذات اللون
األصفر.
كذلك ال يجوز إلقاء ورق التواليت والمحارم وورق الصور الفوتوغرافية وورق البورشمان (ورق الرسم الهندسي) وورق الجدران
والورق المغطى بطبقة مثل ورق الكاربون أو الورق المتسخ في حاوية الورق .كل هذه األنواع من الورق تلقى في حاوية
الفضالت غير المصنفة.

ﻔﺧ ﺩﺍﻮﻣ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺼﻤﻟﺍ ﺐﻠﻌﻟﺔﻔﻴ
ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ،ﺍﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ،ﺑﻮﻟﺴﺘﻴﺮﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻮﺍ ﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﴿ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﻭﺭﻕ ،ﻟﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻴﻮﻡ﴾
ﻛﻠﻬﺎ ﻻﺯﻡ ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺲ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ.
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻫﻲ :ﺖﺴﻴﻟﻭ ﻕﺭﻮﻟﺍ ﻭﺍ ﺝﺎﺟﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺼﻣ ﺖﺴﻴﻟ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺐﻠﻌﻟﺍ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺎﻬﺋﺎﻘﻟﺇ ﺐﺠﻳ (ﺀﺍﺮﻀﺨﻟﺍ ﺔﻄﻘﻨﻟﺍ) ﺎﻬﻴﻠﻋ
ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺻﻔﺮﺍﺀ.
-

ﻱﺩﺎﺑﺯ ﻦﺒﻟ ﻭﺍ ﺞﻧﺩﻮﺑ ،ﺔﻄﺸﻗ ،ﻦﻳﺮﻏﺮﻤﻟ ﺏﺍﻮﻛﺍ
ﻒﻳﻭﻭﺮﻜﻴﻤﻟﺍ ﻥﺮﻔ ﻲﻓ ﻊﻳﺮﺴﻟﺍ ﺦﺒﻄﻠﻟ ﺔﻤﻌﻃﻻ ﻕﺎﺒﻃﺍ ،ﺔﻔﻠﻐﻣ ﺕﺍﻭﺮﻀﺧﻭ ﻪﻛﺍﻮﻔﻟ ﻕﺎﺒﻃﺍ
ﻲﻧﺍﺩﻮﺳ ﻝﻮﻓ ﻭﺍ ﺔﻴﻠﻘﻣ ﺢﺋﺍﺮﺸﻟ ﺱﺎﻴﻛﺍ
ﻠﻋ﴿ ﺕﺎﺑﻭﺮﺸﻤﻟ ﺐﻠﻋﺐﻴﻠﺣ ﻭﺍ ﺮﻴﺼﻌﻟ ﴾ﺔﻴﻋﺎﺑﺭ ﺐ
ﺔﻏﺭﺎﻓ ﺬﻳﺫﺮﺗ ﺕﺎﻧﺍﻮﻄﺳﺍ ،ﺕﺎﺑﻭﺮﺸﻤﻟ ﻭﺍ ﺔﻇﻮﻔﺤﻤﻟﺍ ﻡﺎﻌﻄﻟﺍ ﺐﻠﻋ
ﻋﻠﺐ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ﴿ﻣﺜﻼ ﻋﻠﺐ ﺧﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮﺓ﴾
ﻚﻟﺫ ﻞﺜﻣﻭ ﺵﺎﻤﻘﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻠﻣ ﺮﻳﺭﺍﻮﻗ
ﺔﻴﻜﺘﺳﻼﺒﻟﺍ ﺱﺎﻴﻛﻻﺍﻭ ﻒﻴﻠﻐﺘﻠﻟ ﺔﻧﺪﻠﻟﺍ ﻖﺋﺎﻗﺮﻟﺍ

ﻻ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺜﻼ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ:
ﻋﻠﺐ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻛﺘﻴﺮﺍ ،ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﺍﻟﺤﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،ﺭﻗﺎﺋﻖ ﺻﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﻐﻼﻝ ﻭﺭﻗﺎﺋﻖ ﺗﻐﻄﻴﺔ،ﺕﺎﻜﺒﺷ
ﻟﻠﻘﺶ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺶ ،ﺍﻟﺤﺒﺎﻝ ،ﺍﻻﺷﺮﻃﺔ ﴿ﻣﺜﻼ ﺍﺭﺑﻄﺔ ﻋﻠﺐ ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ﴾ ،ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻟﻌﺐ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ،ﺍﺣﺬﻳﺔ ،ﻣﻼﺑﺲ ،ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺳﺠﺎﺟﻴﺪ،
ﻳﻭﺩﺍ ،ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺲﻧﺎﻜﻤﻟﺍ ﺱﺎﻴﻛﺍ ،ﺶﺑﺩﻭ ﺏﻮﻃﻊﺋﺎﻀﺑﻭ ﺦﺒﻄﻤﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﺍﻭ ﺔﻤﻳﺪﻗ ﺭﻭﺪﻗ ،ﺕﺎﻳﺭﺎﻄﺑ ،ﻢﻴﻃﺍﺮﺧ ،ﻦﻘﺣ ،ﺔ
ﺇﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ.
ﺹﺍﺮﻗﻻﺍ ﺔﻔﻠﻏﺍ ،ﺭﻮﺒﻘﻟﺍﻭ ﻯﺎﺸﻟﺍ ﺕﺎﻌﻤﺷ ،ﺺﺻﺃ ،ﺔﻴﻜﺘﺳﻼﺑ ﻖﻋﻼﻣﻭ ﺕﺎﻛﻮﺷ ،ﻦﻴﻛﺎﻜﺳ ،ﻖﺠﺳ ﺭﻮﺸﻗ ﺎﻀﻳﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻲﻘﻠﺗ ﻻ
ﺠﻣﺪﻤﻟﺍﺎﻬﺋﺎﻘﻟﺇ ﻡﺯﻻ ﺀﺎﻴﺷﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻛ ـ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺐﺋﺎﻘﺣﻭ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ،ﺔﻴﻄﻳﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﻈﻓﺎﺤﻟﺍ ،ﺔﻴﻤﻗﺮﻟﺍ ﺔﻳﻮﻳﺪﻴﻔﻟﺍ ﺹﺍﺮﻗﻻﺍﻭ ﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﻼ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.

الزجاج
تلقى الزجاجات الشفافة والملونة باألخضر أو البني في الحاويات المخصصة لكل نوع من الزجاحات .وتلقى في هذه الحاويات فقط
أنواع الزجاجات التي ال يمكن إرجاعها إلى المحالت وفقا لنظام استرجاع الزجاجات.
الزجاجات التي يمكن إلقاءها في حاويات الزجاج هي:
-

زجاجات العصير بأنواعها
زجاجات أنواع الخضار والفواكة المحفوظة وزجاجات المربى
الزجاجات المخصصة للزيت والخل والصلصات
عبوات الشامبو ومواد الحمام الزجاجية

مالحظة :يمكن ألقاء الزجاجات الملونة باألسود أو األزرق أو األحمر في حاوية الزجاج األخضر دون أن يددي ذلك لمشكلة.
إحذر :ال تترك أغطية الزجاجات بالقرب أو على الحاوية حيث يمكن إلقاء هذه األغطية مع الزجاجات في الحاوية،
ال تلقي األشياء التالية في الحاوية
أنواع السيراميك والفخار واألحجار والبورسالن .كذلك ال يجوز إلقاء زجاج المرايا أو زجاج النوافذ أو المصابيح الزجاجية في
الحاوية  .كما ال يجوز إلقاء الزجاج المقاوم للحرارة والنيران (زجاج األوعية المخبرية مثل بايريكس  Pyrexوينار ) Jenaerفي
الحاوية ،وإنما تلقى في حاوية الفضالت غير المصنفة .السبب في ذلك هو أن هذه األنواع من الزجاج وغيرها ال يمكن صهرها في
صهارة الزجاج العادية التي تستخدم لهذا الغرض ما يددي لتلويث الزجاجات الجديدة المصنعة.
أين توضع أنواع الزجاج التي ال تلقى في حاويات الزجاج؟
تلقى هذه األنواع في حاوية الفضالت غير المصنفة.
نصيحة:
ألواح الزجاج والمرايا التي تودون التخلص منها يمكن وضعها بين طبقتين من الورق المقوى (الكرتون) ثم تدق باستخدام المطرقة
حتى تتفتت وتلقى في حاوية الفضالت غير المصنفة.

