دليل بلد ّية «تشستر» لفرز المهمالت المنزلية
النفايات

المواد العضوية

الورق قابل إلعادة التدوير

(أكياس شفافة)

(الحاوية الخضراء)

(كيس شفاف)

• عبوات الفلين (الستايروفورم™ )
كصحون اللحوم المجمدة وأكواب الفلين
إلخ
• غالف الحلوى وأكياس الشيبس
• أغقاب السجائر
• األلبسة واألحذية
• ورق الجدران
• الحفاضات
• المنتجات الصحية النسائية
• مخلفات القطط والكالب
• أكياس المكنسة الكهربائية وأغبرة
األرض
• أنابيب معجون األسنان
• عبوات العصير المجمد
شافة المالبس والوبر من الن ّ
• أوراق ن ّ
شافة
• أكياس البوشار (بوب كورن)
• ورق اللف البالستيك الم ّتسخ
• ورق األلومنيوم الم ّتسخ
• لمبات اإلضاءة التقليدية (ذات السلك)
• علب الدهان الفارغة
• الزجاج المكسور (ضعه في علبة
وارمزه ”)“BROKEN GLASS
• كلينكس™ (محارم)
السامة والخطيرة يجب وضعها في
المواد ّ
عبوة محكمة اإلغالق تما ًما وآمنة من أي
تسريب وأخذها مباشر ًة لـ:
«كايزر ميدو»Kaizer Meadow -

• جميع محلفات األطعمة (قشور ،عظام،
ألبان ،الخ)
• طحل القهوة ،فالتر القهوة ،وأكياس
الشاي
• علب الپيتزا
• المناديل الورقية وورق التنشيف
• ورق أو علب كرتون مبلول(ة) أو
متسّخ(ة)
• ورق أو علب كرتون مشمّع
• صحون ورقيّة
• أكياس السكر/الطحين/البطاطا الورقيّة
• معالق التحريك الخشبيّة
• مناديل المحارم
• أكواب المشروبات الباردة أو الساخنة
(أكواب تيم هورتونز ،سَب واي ،الخ)
• أوراق الشجر وقصائص الحشيش
• نشارة الخشب (رشها بالماء لتجنب
تطايرها في الهواء)
• األغصان الصغيرة

ال تضع أغصان شجر قطرها أكبر من 60
سم في الحاوية الخضراء .يجب أن يكون
غطاء الحاوية محكم اإلغالق.
اربط األغصان في حزمات ال يتجاوز طولها
 90سم وضع الحزمات بجانب الحاوية.
إن كانت الحاوية ممتلئة عن آخرها ،يمكن
استعمال (وبحد أقصى  )3أكياس معتمدة
وقابلة للتحلل ،أو أكياس ورقية ألوراق
الشجر فقط .ال تضع أي مواد بالستيكية في
الحاوية وإال سوف لن يتم تفريغها!

المواد القابلة إلعادة التدوير
(كيس أزرق)

• الجرائد والمنشورات
• المجالت
•الفهارس ودليل الهاتف
• الكتب ذات غالف ورقي
• الكتب ذات غالف ورق مقوّ ى (انزع
الغالف وضعه في نفس الحاوية)
• البريد الدعائي
• أوراق مكتبية
• ظروف الرسائل (ليس من الضروري
نزع النافذة البالستيكية)
• أطباق البيض واألطباق الورقية
• ورق الكتابة
• ورق التصوير
ّ
الممزع
• الورق
• العلب الورقية (لفائف مناديل الحمّام
ومناديل المطبخ ،علب الكورن فليكس،
علب المنظفات المنزلية الورقية ،علب
الطعام المجمد ،علب الكلينيكس™ ،وعلب
األحذية)
• مجلدات الملفات
• بطاقات التهنئة

• العبوات البالستيكية ،األغطية ،القوارير:
(شامبو ،لبن ،منظفات ،الخ)
• أكياس البالستيك (أكياس:
السوبرماركت ،الخبز ،التسوّ ق ،الفريزر،
الخ)
• ورق األلومنيوم ،علب المعدن ،األطباق
• علب الصفيح والتنك
• األغطية المعدنية (بعد فصل غطاء التنكة
المعدنية ضع الغطاء داخل التنكة وجعّد
التنكة من األعلى بالضغط على أطرافها)
• قوارير وبرطمانات الزجاج (مرطبانات:
أطعمة األطفال ،المخلّل ،المربّيات،
المعكرونات ،الخ)
• علب الحليب
• الكرتون الورقي (علب العصير ،الخ)
• عبوات العصير القابلة لإلرجاع (مقابل
وديعة ماليّة) كعلب المشروبات الغازيّة،
علب العصير ،قوارير المشروبات
الكحولية ،الخ)
• أطباق الخضرة والفواكه البالستيكية

علب الكرتون المقوّ ى (مكون من ثالث طبقات) :قم
بفتح الكرتونة بشكل مسطح ورص الكرتونات فوق
بعضها ،اربطهم بحبل على أال تتجاوز ال ّرصّة 60
سم *  60سم *  90سم وضعهم بجانب أكياس الورق
القابل للتدوير

يمكن إعادة عبوات المشروبات (ما عدى
علب الحليب) للمركز البيئي

«™ »ENVIRO-DEPOTلمرتجع مالي.
يجب أن تكون جميع المواد قابلة للتدوير
نظيفة وإال سوف لن يتم أخذها!
يجب أن ال توضع المواد القابلة للتدوير
واألوراق القابلة للتدوير في نفس الحاوية
(أو الكيس)
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