إذا كانت لديك أية تساؤالت تتعلق بعملية التخلص من النفايات ،فيرجى التواصل مع
فريق استشارات التخلص من النفايات المحلية لـ ASR

الزجاج يؤول إلى حاويات الزجاج

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der
Stadt Chemnitz
Blankenburgstraße 62 • 09114 Chemnitz
خدمات التنظيف والتخلص من النفايات في بلدية كيمنيتس
 62شارع بالنكبرج شتراسه •  09114كيمنيتس
www.ASR-Chemnitz.de

• الزجاجات التى يمكن التخلص منها
• البرطمانات التي يمكن التخلص منها مصنفة حسب
اللون ،الحجم الخالي فيها ،ليس لها سدادة/غطاء
مالحظة:
لتجنب صدور ضوضاء بالغة ومضرة لآلخرين ،يرجى
االستخدام في األوقات التالية فقط:
من األثنين للجمعة  7:00صباحً ا  8:00مسا ًء
 7:00صباحً ا  2:00مسا ًء
السبت

أ

خبار

خدمة معلومات النفايات
هاتف 0371 4095-102
Abfallberatung@ASR-Chemnitz.de
مركز خدمة العمالء
هاتف 0371 4095-777
Kundenservice@ASR-Chemnitz.de

زجاج أخضر

زجاج بني

تؤول إلى حاويات
المنسوجات المستعملة
البرتقالية

ASR

• المالبس ،الستائر
• المفارش المنزلية
• البطاطين الصوف واأللحفة
• األحذية الثنائية
مالحظة:
إلعادة االستخدام في
يمكن التخلص من المنسوجات القابلة وغير القابلة
الحاوية المحددة.

ساعات العمل بالمكتب:
أيام األثنين ،األربعاء ،الجمعة من كل أسبوع من
الساعة  8:30صباحً ا حتى الساعة 12:00
ظهر الثالثاء من كل أسبوع والخميس من
الساعة  8:30صباحً ا حتى الساعة  6:00مسا ًء

زجاج أبيض

كيفية التواصل معنا:

األنواع التالية ال تؤول إلى حاويات الزجاج:
• النوافذ وصفائح الزجاج
• المرايا والزجاج السلكي
• المصابيح الكهربائية ،األنابيب الفلورية ،المصابيح
الموفرة للطاقة
• الكريستال وأكواب الشرب ،المزهريات ،الصحاف
•
• الزجاج المقاوم للحرارة
• السيراميك والبورسلين

:األنواع التالية ال تؤول للحاويات البرتقالية
• الفراء والمالبس الجلدية
• الحقائب
• األلحفة والوسائد

دليل التصنيف

للمخلفات المنزلية القابلة إلعادة التدوير والنفايات
لتنعم بمدينة كيمنيتس وهي أكثر نظافة
وإشرا ًقا مع  - ASRسوف نتخلص من
النفايات .

تم اإلنشاء بدعم من اتحاد سكسونيا للمنازل والعقارات vdw Sachsen
Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

)جمعية مسجلة) وجمعية ) Aktion Zivilcourageجمعية مسجلة(

المطبوعات التي تستخدم األحبار المعدنية الخالية من الزيت الحالة :أكتوبر 2015

تؤول النفايات المتبقية إلى الحاويات

السمراء

• الدهانات المجففة
• الرماد وأدوات الكتابة التالفة وشرائح
الصور والجلد
• برادة القلم الرصاص وأدوات المائدة
• أدوات النظافة وبراز الكلب والحفاضات
والكناسة والسخام
• ورق الحائط والمواد المانعة للتسرب
والمطاط
• أكياس منظف المكنسة كهربائية وأشرطة
الفيديو وأشرطة الموسيقى
• زجاج المرايا والضمادات الطبية وأعقاب
		
السجائر
• الخشب غير الحراري والفحم البني ورماد م
الفحم وشواية الفحم
• الزجاج وشظايا السيراميك
مالحظة:
نوفر من أجل الشحن أكياس خاصة بالنفايات
المتبقية ذات الكميات الضخمة التي يتجاوز
حجمها سعة الحاويات .يتم إحكام غلق هذه
األكياس ووضعها بجوار الحاويات السمراء
في يوم الجمع.
األنواع التالية ال تؤول إلى الحاويات
السمراء
• النفايات الضخمة وأجزاء من المركبات
والنفايات الخطرة
• نفايات البناء
• النفايات القابلة إلعادة التدوير

تؤول النفايات العضوية إلى الحاويات البنية

• الفواكه الخضروات
• قشر البيض والبندق
• مرشحات القهوة والشاي
• فضالت الطعام وورق المطبخ
• العشب وأسايج العشب وقطع األشجار
• أوراق الشجر والزهور المقطوفة
• الفضالت الحيوانية المكونة للسماد العضوي
مالحظة:
ال تضع أكياس من البالستيك أو طبقات منه في هذه
الحاويات  -فهذه المواد غير قابلة للتحلل الحيوي! يرجى
أن تضع دائمًا النفايات العضوية الرطبة في ورق
المطبخ أو الصحف قبل وضعها في الحاوية.

المواد البيولوجية

األنواع التالية ال تؤول إلى الحاويات البنية:
• البالستيك والزجاج والمعدن والمطاط
• الخشب والفحم البني ورماد الفحم وشواية الفحم
• الحفاضات والورق المطلي والمجالت
• أعقاب السجائر

مواد التغليف المصنوعة من البالستيك
والمعادن والمركبات تؤول إلى
الحاويات/األكياس الصفراء
• الزجاجات البالستيكية لغسالة األطباق
والمنظفات ومنتجات العناية بالجسم
• أوعية منتجات األلبان وعلب الزبادي
والكوارك
• تصنع األوعية من مادتي
البالستيك/الكرتون
• قشور الفاكهة والخضروات
• مادة تغليف الستايروبور
• علب المشروبات والطعام الفارغة
وأغطية زجاجات المياه الغازية
• منتجات األقطان والحاويات الخشبية
• علب اللبن والشراب الكرتونية وأكياس
الحساء
• رقائق األلومنيوم (فويل) ،علب
اإلسبراي
مالحظة:
ً
يجب تفريغ الحاويات الخفيفة أوال ،ولكن
ليس هناك حاجة إلى غسلها .يرجى بسط
الحاويات وعدم وضع واحدة داخل
أخرى.
األنواع التالية ال تؤول إلى
الحاويات/األكياس الصفراء:
• األدوات المنزلية
• أثاث الحدائق واأللعاب المكسورة
• بالط السقف المصنوع من الستايروبور
أو البوليسترول الرغوي ونفايات البناء
• الحاويات القابلة لالسترجاع والزجاج
والورق
• النفايات العضوية والمتبقية

يؤول الورق إلى الحاويات الزرقاء
• مواد التغليف المصنوعة من الورق والكرتون
والورق المقوي
• الصحف ،المجالت
• النشرات ،الكتالوجات
• الكتيبات ،األكياس الورقية
• ورق التغليف
• ورق الكمبيوتر والكتابة
• )الكتب (بدون العناصر غير الورقية
ملحوظة:
يتعين أن يتم إحضار مجموعات الكرتون الضخمة
الكبيرة إلى مراكز جمع النفايات لدينا.

أ

خبار

		
		

األنواع التالية ال تؤول إلى الحاويات
الزرقاء:
• بقايا ومخلفات ورق الحائط والحفاضات
• الورق المتسخ
• المناديل الورقية ومناديل الجيب
• الملفات ذات األجزاء المعدنية
ورق الكربون
• األوراق المُشمعة والمطلية
• علب اللبن والشراب الكرتونية

نبللا

