
 

صفحه عنوانصفحه پشت

راهنمایجداسازیزبالهها
مختصر
نحوه جداسازی

سطل قهوه ای  
زبالههایزیستی

سطل آبی  
کاغذهایباطله

زباله های آلی مانند زباله های آشپزخانه و باغ
مواردزیربهطورمثالبهایندستهتعلقدارد: 

بقایای گل ها، پوسته تخم مرغ، بقایای ماهی و گوشت، ضایعات 
باغی، ضایعات سبزیجات، تفاله قهوه، پوست سیب زمینی، زباله های 

آشپزخانه، پوسته های آجیل، پوست های میوه، غذاهای مانده، تفاله 
چای، گیاهان خانگی، مرکبات 

ایناقالمبهاینجامیروند:
سطل زباله های زیستی 

ایناقالمرانریزید: 
خاکستر، اقالم بهداشتی، کپسول های قهوه، بستر گربه، خاکروبه، 

 کیسه های جاروبرقی، پوشک، ته سیگار
  سطل زباله های باقیمانده 

کاغذ، مقوا، کارتن
مواردزیربهطورمثالبهایندستهتعلقدارد: 

بروشورها، کتاب ها، کاغذهای اداری، کاغذ های فتوکپی، کارتن ها، 
کاتالوگ ها، کیسه های کاغذی تمیز، ورق های کارتن، بسته بندی های 

کاغذی، مجالت، روزنامه ها 

ایناقالمبهاینجامیروند:
سطل کاغذهای باطله یا مرکز بازیافت 

ایناقالمرانریزید: 
کاغذهای روکش دار، کاغذهای ساندویچ، کاغذهای دیواری  

سطل زباله های باقیمانده 
کارتن  نوشیدنی ها )به عنوان مثال کارتن های شیر(  کیسه زرد/

سطل زرد

شما همچنین می توانید 
از برنامهزباله

وستمونسترالندما
استفادهکنید.

Entsorgungsgesellschaft
WestmünsterlandmbH

Estern 41
48712 Gescher

تلفن: 29-0 9 )42 25 0(
فکس: 29-100 9 )42 25 0(

info@egw.de
www.egw.de
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کیسه زرد / سطل زرد
بستهبندیهایفروش

سطل مخصوص شیشه  
شیشههایمستعمل

خودرو جمع آوری آالینده ها  
آالیندهها

بستهبندیهای پالستیکی، فلزی و حاوی 
مواد کامپوزیتی

مواردزیربهطورمثالبهایندستهتعلقدارد: 
فویل های آلومینیوم، سطل ها و لوله های رنگ )خالی(، بطری های 
پالستیکی، کارتن نوشیدنی ها، قوطی های کنسرو، سرهای نوشابه، 

بسته بندی های فلزی، کارتن های شیر، کیسه های پالستیکی، 
فنجان های پالستیکی، فوم های پلی استیرن، درب ها 

ایناقالمبهاینجامیروند:
سطل زرد / کیسه زرد 

ایناقالمرانریزید:
کاغذ، مقوا، کارتن  سطل کاغذهای باطله 

بطری های شیشه ای  سطل مخصوص شیشه 
چوب، سطل های پالستیکی، ظروف چینی، سفال، تابه ها، 
اسباب بازی ها  سطل زباله های باقیمانده، مرکز بازیافت 

بطری ها، جام ها - شیشه های سبز، قهوه ای 
و سفید را جدا کنید

مواردزیربهطورمثالبهایندستهتعلقدارد: 
بطری های شیشه ای، شیشه های سبزیجات، مربا و کنسرو، سایر 

بسته بندی های شیشه ای 

ایناقالمبهاینجامیروند:
سطل های عمومی مخصوص شیشه  

ایناقالمرانریزید:
شیشه خودرو  کارگاه 

 شیشه سرب دار، حباب های المپ، سرامیک، ظروف چینی  
سطل  زباله های باقیمانده 

بشقاب های شیشه ای، المپ های کم مصرف، آینه  مرکز بازیافت

زباله های حاوی مواد آالینده
مواردزیربهطورمثالبهایندستهتعلقدارد: 

مواد پاک کننده رنگ، داروهای کهنه، روغن ضایعاتی، باتری ها، 
مواد ضدعفونی کننده، المپ های کم مصرف، رنگ ها )مایع(، مواد 

پاک کننده لکه، مواد مخصوص نگهداری و مراقبت از چوب، 
چسب ها، روکش ها، مواد قلیایی، لوله های فلورسنت، سموم دفع آفات، 

مواد پاک کننده، قوطی های اسپری با محتوای باقیمانده 

ایناقالمبهاینجامیروند:
خودرو جمع آوری مواد آالینده، برای آگهی از تاریخ ها به تقویم محیط 
زیست جمع آوری مواد آالینده وابسته به محل دفن زباله قدیمی بورکن 

هوکسفلد مراجعه نمایید 

ایناقالمرانریزید:
وسایل برقی  مرکز بازیافت

ظروف رنگ )با رنگ خشک شده(  زباله های باقیمانده 
ظروف رنگ، قوطی های اسپری)خالی(  کیسه زرد/سطل زرد

سطل خاکستری  
زبالههایباقیمانده

 کلیه 
پسماندهای غیر قابل بازیافت 

مواردزیربهطورمثالبهایندستهتعلقدارد: 
خاکستر )سرد(، فالپی دیسک ها، سطل های رنگ )با رنگ 

خشک شده(، عکس ها، المپ ها، بستر گربه، اقالم بهداشتی، 
خاکروبه، چینی های شکسته، کیسه های جارو برقی، کاغذهای 

دیواری، پوشک، ته سیگار 

ایناقالمبهاینجامیروند: 
سطل زباله های باقی مانده 

ایناقالمرانریزید: 
 سی دی ها و دی وی دی ها، وسایل برقی، المپ های کم مصرف،
کارتریج های رنگی، المپ های فلورسنت،  مرکز بازیافت

لحاف های پَردار سطل پارچه های قدیمی
مواد آالینده  خودرو جمع آوری مواد آالینده 
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