مركز إعادة تدوير النفايات

ميكن لسكان بلدية  Bolzanoأن حيملوا إىل مركز إعادة التدوير الكائن يف ( Via Mitterhoferبالقرب من حمل األثاث “ )“Avantiجمانا املواد
التالية:

نعم

كرتون املشروبات واحلليب (تتراباك)
الزجاج ،العلب والربطمانات
الورق والكرتون (الورق املقوّى)
مواد التعبئة والتغليف املصنوعة من البالستيك

النفايات اخلضراء اخلاصة باحلدائق
نعم

النفايات ذات احلجم الكبري ،النفايات
الكهربائية واإللكترونية
مركز إعادة تدوير النفايات ،خدمة نقل النفايات ذات احلجم الكبري

البقايا العضوية للحدائق
تقليم األزهار وأحواض نباتات احلديقة وصفوف الشجريات
واألحراش
أوراق األعشاب املقصوصة
الشجريات واألغصان ورقائق اخلشب

النفايات ذات احلجم الكبري
النفايات اخلطرة
بقايا أعمال اهلدم املنزلية الصغرية (الطوب واألدوات الصحية ،اخل)
األطباق واملواد املصنوعة من السرياميك
نفايات املعدات الكهربائية واإللكترونية
اإلطارات (تغيري اإلطارات)
البوليسترين ذات األحجام الكبرية

خدمة جمع النفايات اخلضراء جمانية ولكن جيب أن يتم إجراء احلجز على الرقم اجملاين .800013066
وميكن كذلك أن يتم تسليم النفايات اخلضراء جمانا يف مركز جمع النفايات الخضراء يف  ،Via Voltaمباشرة
بعد جسر .Resia

النفايات اخلطرة

مركز إعادة تدوير النفايات ،واخلدمة املتنقلة جلمع النفايات اخلطرة

تشكل إدارة النفايات جزءا ال يتجزأ من
حماية البيئة .فكل منا ميكنه املسامهة
عرب التزامه بالفصل بني النفايات ،وقبل
ذلك ،العمل على إنتاج أقل قدر ممكن
منها .ويهدف هذا الكتيب ليكون مبثابة
دليل عملي إلزالة أي شكوك حول كيفية
التخلص السليم من النفايات .فهو حيتوي
على معلومات مفيدة ونصائح جلمع
النفايات وفصلها بشكل صحيح.

نعم
أحجار البطاريات واملراكم
عبوات املواد الكيميائية اليت حتمل رموز اخلطورة على الغالف
األمسدة ومبيدات احلشرات
يفية اإلتصال ﺒ  SEABالمساهمة:

Via Lancia 4/A
39100 Bolzano

الرقم اجملاين800.013.066 :
اهلاتف - 0471 541700 :الفاكس0471 541767 :
info@seab.bz.it - www.seab.bz.it

مصابيح النيون وأنابيب الفلورسنت
الزيوت املعدنية والنباتية
الدهانات واملواد الالصقة
إبر احلقن واملذيبات
األدوية منتهية الصالحية

ميكن حتميل جدول مواعيد خدمة جمع النفايات اخلطرة المتنقلة عرب املوقع
اإللكتروين  www.seab.bz.itأو ميكن احلصول عليه مباشرة عرب التوجه
إىل املراكز املدنية لبلدية  Bolzanoأو عرب منافذ SEABالكائنة ب Via

Lancia 4A

يرجى مالحظة :ميكن تسليم األدوية منتهية الصالحية كذلك
بالصيدليات .وميكن أيضا أن تترك أحجار البطاريات المستعملة إىل
حمالت بيع التبغ وبعض حمالت األجهزة املنزلية اليت يتوفر لديها اسطوانات
شفافة خاصة جلمعها.

معا ميكننا إحداث
الفرق!

نعم

املراتب والكراسي واألثاث والغساالت وأجهزة الكمبيوتر ولعب األطفال كبرية احلجم وطاوالت الكي ،وغريها.

تؤدى خدمة نقل النفايات الضخمة واألجهزة املنزلية ذات احلجم الكبري مقابل رسم يبلغ ( 15يورو) وجيب حجزها على الرقم
المجاني( 800 013 066 :حبد أقصى  3متعلقات) .تقدم اخلدمة بشكل جماين فقط للعائالت اليت تتألف من أفراد تتراوح
أعمارهم بني  65سنة فما فوق.

ARABO/ARABISCH

قطع التعبئة والتغليف املصنوع من
البالستيك

النفايات العضوية
نعم

ال

بقايا األطعمة املطهية والنيئة :الفواكه واخلضروات واألمساك واللحوم
واملعكرونة واألرز واخلبز

العظام وأصداف الرخويات وقشر البيض

رواسب القهوة وأكياس الشاي

املواد الغذائية السائلة

املناديل الورقية واملناشف الورقية

الرمال املخصصة لقضاء احليوانات األليفة حاجتها  /وتلك احملتوية على
فضالهتا ،واحلفاضات

األزهار املقطوفة بكميات صغرية (وخالف لذلك فتلقى يف صندوق
القمامة ذو اللون األزرق املخصص للنفايات اخلضراء)

األشياء املعدنية أو العبوات املعدنية والزجاجية

األغذية منتهية الصالحية بدون تعبئة أو تغليف

أكياس البالستيك أو األكياس القابلة للتحلل احليوي املسماة ﺒ

العلب الكرتونية (الورق املقوى)
نعم

ال

الصناديق الكرتونية

صناديق األغذية (املعكرونة واألرز وغريها).

الكرتون املموج املستخدم للتعبئة والتغليف

صناديق البيض

الزجاجات والعبوات الزجاجية

زجاج النوافذ

الزهريات والربطمانات الصغرية واألكواب

السرياميك أو البورسلني

العلب املصنوعة من األلومنيوم

املرايات

السدّادات واألغطية املعدنية

العبوات القذرة أو املمتلئة

األوعية املعدنية الصغرية

نعم

ال

الزجاجات البالستيكية للسوائل

الصناديق البالستيكية

قوارير املنظفات الشخصية والصناعية والشامبو

األطباق واألكواب وأدوات املائدة البالستيكية

قوارير  /آالت توزيع الكرميات والصلصة

السلطانيات البالستيكية وزهريات النباتات

احلقائب واألكياس البالستيكية

اإلسطوانات املدجمة واأللعاب الصغرية

األواين والصناديق املصنوعة من البالستيك الشفاف لألغذية (الفواكه
واللحوم ،اخل).

قطع التعبئة والتغليف الكبرية املصنوعة من البوليسترين (مثل تعبئة
وتغليف األجهزة املنزلية)

أوعية محل البيض واألوعية املصنوعة من البوليسترين

أواين الطهي واألطباق والربطمانات البالستيكية

أكواب الزبادي واحللوى بشكل عام

األقالم واملساطر

الطبقة الفيلمية املخصصة للتعبئة والتغليف والطبقة الفيلمية “ذات
الفقاعات اهلوائية” ()pluriball

األنابيب  /األوعية اليت حتمل بقايا طعام أو مواد أخرى (املايونيز
ومعجون األسنان والكرميات ،وغريها).

من املهم تفريغ وشطف العبوات الزجاجية والمعدنية قبل التخلص منها بوضعها يف الصندوق املصمم على شكل جرس.

البوليستريين

نعم

نعم
الكتب والدفاتر والصحف واجملالت

الورق املغلّف

الكتالوجات والكتيبات

الورق احلراري (اإليصاالت وورق الفاكس)

دليل اهلاتف

املناديل واملناشف الورقية

الرسائل واألوراق املكتبية (النسخ واملطبوعات ،وغريها)

منتجات تترا باك  Tetra Pakوما شابه ذلك (املواد املركبة)

ورق كرتون البيض
من املهم تفريغ وشطف وسحق العبوات البالستيكية قبل التخلص منها بوضعها يف الصندوق املصمم على شكل جرس.

توضع صناديق القمامة يف نقاط اجلمع املناسبة املؤشر عليها خبطوط صفراء خالل املواعيد املشار إليها .إذا مل تكن هناك نقاط جتميع مؤشر عليها،
فتوضع صناديق القمامة أو األكياس ذات الشرائح على جانب الطريق بطريقة منظمة وواضحة للعيان.
يقصد بالنفايات املتبقية كل ماال ميكن القائه يف صناديق مجع النفايات أو ال ميكن إحضاره إىل مركز إعادة تدوير النفايات ،على سبيل املثال:

ال

صناديق األغذية (املعكرونة واألرز وغريها).

صندوق القمامة املخصص للعمارات السكنية ذو اللون األخضر أو صندوق القمامة الشخصي ،الكيس الرمادي .SEAB
جلمع النفايات املتبقية فإن املواطنني املقيمني يف مساكن ذات أسرة واحدة وال تشكل عمارة سكنية ذات ملكية مشتركة يكون لديهم صندوق
القمامة الشخصي (صندوق واحد لكل أسرة) .أما من يعيش يف عمارة سكنية ذات ملكية مشتركة فيستخدم صندوق القمامة املخصص للعمارة
واجملهز بقفل ومفتاح وذلك جنبا إىل جنب مع غريه من نفس سكان املدخل .بينما يستخدم سكان الوسط التارخيي أكياسا بالستيكية حتتوي على
شرحية شخصية.
يتم تفريغ حمتوى صناديق القمامة مرة واحدة يف األسبوع .يف املركز التارخيي يتم مجع األكياس ثالث مرات يف األسبوع .ختتلف أيام وأوقات مجع
أكياس القمامة حسب منطقة اإلقامة وميكن االطالع عليها من خالل املوقع اإللكتروين على الرابط التايل:

.www.seab.bz.it/it/clienti-privati/rifiuti-residui

الورق

األكياس الورقية

األشرطة الالصقة وملصقات تسمية املنتجات

قم بطي الكرتون وإزالة الشرائط الالصقة وملصقات التسمية.

نعم

ال

رقاقات األلومنيوم واألواين املصنوعة من األلومنيوم

Mater-Bi

جلمع املخلفات العضوية يلزمك سلة جيد التهوية إضافة إىل األكياس الورقية المخصصة لذلك واليت نقوم بتسليمهم لك عند إجراء
التسجيل األويل لسداد رسوم النفايات يف مكاتبنا الكائنة يف .Via Lancia 4/A
ميكن فقط استعمال األكياس املصنوعة من الورق اليت تقدمها  SEABأو بديال عنها األكياس (الورقية فقط!) للخبز واخلضراوات،
وما إىل ذلك .جيب أن يتم إغالق الكيس اململوء ،وذلك بلفه أو طي اجلانب العلوي منه ،قبل القائه يف صندوق املخلفات العضوية ذو
اللون البين واملخصص للعمارات السكنية.

الزجاج ،العلب والربطمانات

النفايات املتبقية

الورق املشبع بالزيت والورق املغلّف
احلفاضات ،الفوط واملناديل الصحية
أكياس املكانس الكهربائية
املتعلقات البالستيكية املنزلية الصغرية ،واحللي ولعب األطفال واألقراص املضغوطة
الرمال املخصصة لقضاء احليوانات املنزلية األليفة حاجتها
كرتون املشروبات واحلليب (تتراباك)

