
Abfalltrennung albanisch 

ҪKA, KU E KA VENDIN? NJË VËSHTRIM I NDARJES KORREKTE TË MBETURINAVE: 

MBETURINA TË TJERA BIO-MBETURINAT THESI I VERDHË/KANTA 
PAKETIMET LETRAT E VJETRA SHISHET E 

PËRDORURA 
Marrja e mbeturinave çdo 2 

apo 4 javë 
  Marrja e mbeturinave çdo 2 
  javë,  prej qershorit deri 
  në gusht çdo javë 

Marrja e mbeturinave çdo 2 
javë   

Marrja çdo 4 javë, mblidhen 
nga klubet apo nga qendrat e 

Reciklimit 

Kontainerët në vende të 
caktuara në çdo vend ose 

qendrat e Reciklimit 

Qeset me puhur të thithur Mbeturinat e pemëve dh perimeve
 

Gota plastike jogurti Gazetat, Revistat Tjegulla të marmeladës, mjaltës,
  Pelenat Bimët nga vazot Shishe plastike (psh. Shamponi) Kataloge, fletushka sinapit...

Mbeturinat nga fshisa (shkallët etj) Filterat e kafes dhe qeset e qajit
 

Mbeturina stiropori Letër shkrimi Shishe qelqi për vaje, uthël,
 Mbeturinat nga shpuzoret e cigare Mbeturina të vogla nga gjellërat

 
Folje plastike Sende printeri soze, vere etj.

Hiri Gëzhojat e vezëve Qese plastike Zarfa
Druri Pemët e kalbura për toke Kanaçe (doza) konservash Qese letrash
Holloshka, Tampona Gjethi Kanaçe (doza) për pije (pa pfand) Kartona për detergjent Me rëndësi! 
Mbeturina/Teprica tapetash Bari i kositur Kartona për pije (qese për  Qelq kristal nga plumbi, qelq
Tepricat nga tepihët e dyshemes krasitja e gardhit të gjelbër qumësht dhe lëngjesh) i qëndrueshëm nga zjarri, porce-
Goma Letrat e tutlavitur Tubet për pasta lani apo keramike e kanë vendin
Llampa elektrike Lulet Folje alumini në kazanin e mbeturinave

 Teprica rrobaqepëse Tapat e shisheve  qelqin e kaltër apo të kuq ju lu-
Leukoplast (Pflaster) , fasha mjekësore Paketime për vakum temi bashkë me qelqin gjelbërt!
Brusha për dhëmbë
Varëset e rrobave Me rëndësi!  Infotelefon
Lodrat (Lojërat) e fëmijëve  Ju lutemi futni vetëm mbeturina Me rëndësi! Me rëndësi!
Qirinjtë nga kuzhina dhe kopshti!  Të gjitha paketimet duhet të

  
 Edhe të gjitha paketimet e

   Gjërat nga lëkura  Jo mbeturina të lëngëta! jenë të pastruara/zbrazura -
     

pastra prej letre apo kartoni 
    Eshtrat  Të gjitha mbeturinat e gjellave

 
- me lugë apo me furçë“ - ! me pikën e gjelbër e kanë

Kashta nga shtroja e kafshëve     të mbështillen me letër! 
 

vendin apo merren si letër Për informata të tjera edhe 
   Jo qese plastike, edhe nëse e vjetër/përdorur! përmes internetit nën:  

treten në mënyrë biologjike! www.awb-es.de  ose 
    kalendarin për beturina! 

Landkreis 
Esslingen 

REST- 
MÜLL 

BIO-
MÜLL 

 PAPIER 
  BLAUE 
  TONNE WEISS- 

GLAS 

BRAUN- 
GLAS GRÜN- 

GLAS 

 0800 9312526
(Thirrjet nga telefoni fiks janë

falas, kurse me celular kushtojnë 
 

Recyclinghof

http://www.awb-es.de/
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