Landkreis
Esslingen

چه چیز به کجا تعلق دارد؟جدا کردن صحیح در یک نگاه:
شیشه
سبز

شیشه
قهوه ای

شیشه
سفید

شیشه

کاغذ
سطل آبی

سطل زباله کاغذ  /مقوا و کارتن

شیشه ی مربی،عسل ،خردل و خیارشور
روزنامه ،مجله
بطری های شیشه ای سس ساالد ،سرکه ،شراب کاتالوگ ،بروشور
و روغن های خوراکی
و  کاغذ
آثار چاپی
پاکت نامه
پاکت های شکر و آرد
کارتن ها و جعبه های مواد شوینده
!مهم
شیشه های آبی یا قرمز متعلق به مخزن
شیشه سبز است!
کریستال ،بشقاب شیشه ای ،شیشه
ضدحرارت ،آینه ،سرامیک ،گلدان های
سفال یا چینی در سطل زباله سیاه انداخته
شود!

 0800 9312526
)تماس های تلفن ثابت رایگان هستند(

اطالعات بیشتر در اینترنت
WWW.AWB-ES.DE
یا در تقویم مربوط به زباله که در اختیارتان
قرار داده شده است!

زباله
زیستی

مراکز بازیافت

هر چهار هفته یکبار جمع آوری
محل قرار گرفتن مخازن در هر شهرداری یا
میشود ،جمع آوری توسط سازمان ها
هر ایستگاه بازیافت
ومراکز بازیافت

تلفن اطالعات

سایر
زباله ها

!مهم
مواد بسته بندی از جنس کاغذ و
مقوا/کارتن با عالمت
”“Grünem Punkt
متعلق به سطل زباله کاغذ ،مقوا و کارتن
میباشد!

سطل زباله /کیسه زرد

سطل زباله زیستی

سطل زباله سیاه

هر دو هفته یکبار جمع آوری میشود

هر دو هفته یکبار ،از ماه ژوئن تا
شهریور هر هفته جمع آوری میشود

هر دو هفته یا چهار هفته یکبار جمع
آوری میشود

مواد بسته بندی

ظرف ماست
بطری های پالستیکی(مانند شامپو وغیره )
)shampoo
ها و ظروف یونولیت
سینی
روکش/فویل پالستیکی
کیسه های پالستیکی
قوطی های کنسرو
کارتن نوشیدنی (شیر ،آبمیوه وغیره)
لوله ها
روکش/فویل آلومینیومی
 کیسه های بسته بندی وکیوم
اسپری های خالی
 قوطی های نوشیدنی (بدون پول فاند)
سر شیشه های آبجو
مهم!

زباله وباقبمانده میوه ها و سبزیجات
گیاهان گلدانی
فیلتر قهوه و کیسه چایی
زباله وباقبمانده غذاهای پخته شده
پوست تخم مرغ
 میوه باد انداخته
برگ ها
 زباله ی چمن های بریده شده
 زباله ی پرچین بریده شده
 کاغذ مچاله/خرد شده
گل ها

مهم!

 تمام مواد بسته بندی باید کامال خالی باشند! فقط زباله های آشپزخانه و باغ/حیاط!
مایعات ممنوع!
اضافه ی غذاهای پخته شده را درون
روزنامه بپیچید!
 توجه! از کیسه های پالستبکی ،حتی کیسه
های قابل تجزیه استفاده نکنید!

Abfalltrennung Farsi

 کیسه جارو برقی
 پوشک
زباله های جارو
ته سیگار
خاکستر
چوب
نواربهداشتی و تامپون
باقیمانده های کاغذ دیواری
 باقیمانده های موکت ،فرش
الستیک
المپ
 ضایعات پارچه
چسب های زخم ،گچ و مواد پانسمان
باند های زخم بندی
مسواک
چوب لباسی پالستیکی
اسباب بازی پالستیکی
شمع
کاالهای چرمی
استخوان
بستر گربه
مدفوع حیوانات خانگی کوچک

