ما الذي يخص
أي حاوية؟

األشياء التي ال تنتمي إىل الحاوية الصفراء Plus

البطاريات
األجهزة الكهربائية األكرب مثل
امليكرويف أو املكنسة
األلوان
مخلفات الحدائق واألطعمة
الزجاج
الخشب
الكرتون
السرياميك
الطالء
األثاث وأجزاؤه
األوراق
امللفات
البورسلني
الفضالت املتبقية
األحذية
القاممة الحاجزة
األحجار
زجاجات السرباي ذات املحتويات املتبقية
املنسوجات
الحفاضات املنتهية االستخدام...
املواد الضارة

الحاوية الصفراء Plus

العبوات واملواد املشابهة غري املغلَّفة
من املعادن مثل
أغلفة األلومنيوم واألغطية والرقائق
املعدات
األغلفة (للنوافذ واألبواب)
املالعق
عبوات املرشوبات واملحفوظات
اإلبر واملسامري
علب السرباي (فارغة)
القدور ومقايل الطهي
معدات عمل الورش
من املواد املُص َّنعة مثل
كؤوس منتجات األلبان والسمن
أواين الزهور
زجاجات مواد العناية بالجسم والشطف والغسل
الرقائق وأكياس الرقائق
األوعية
املصايف
األلعاب
العبوات من الستايروفوم
أغلفة البيع كتلك التي تكون للخرضوات والفاكهة
فرش األسنان

أي من الحاويات املذكورة .ميكن التخلص
ال تنتمي املواد الضارة إىل ٍّ
من املواد الضارة يف سيارة املواد الضارة أو يف موقع جمع املواد الضارة.

العبوات من املواد املدمجة مثل
كرتونات املرشوبات واأللبان
العبوات الفراغية

Lößniger Str. 7 | 04275 Leipzig
 (0341) 6571-404و  (0341) 1290-604هاتف

ألق العبوات بالداخل مفرغ ًة متا ًما من الهواء وال تراكم املواد املختلفة بعضها
داخل بعض.
افصل رقائق األلومنيوم ،ولكن ال تلقها بالداخل.

معلومات
Abfall-Logistik Leipzig GmbH
Rückmarsdorfer Straße 31 | 04179 Leipzig
 (0341) 9039-541 | allgmbh@alba.infoهاتف

يُضاف إىل ذلك:
األجهزة الكهربائية/املنتجات الكهربائية (طول الحافة  30سم بحد أقىص)
مثل ألواح اليك ومستلزمات الكمبيوتر ومجففات الشعر والهواتف النقالة
وماكينات صنع القهوة ومنبهات الراديو وماكينات الحالقة وحاسبات الجيب
وماكينات تسخني الخبز ...

ههاتف املواطنني لنقل القاممة
 (0341) 6571-111هاتف

تنبيه! قم بإزالة البطاريات/املراكامت وكابالت التيار الكهربا ّيئ مسبقًا .تنتمي
البطاريات/املراكامت إىل حاوية املواد الضارة.

موقع جمع املواد الضارة

إحضار القاممة الحاجزة واألجهزة الكهربائية
 (0341) 6571- 400هاتف

بقايا ورق الحائط
األرشطة
خراطيش الحرب
موادالتضميد
العبوات (غري املف َّرغة)
أرشطة الفيديو
الحفاضات
حاوية املواد العضوية
مخلفات املطبخ
قشور البيض واملكرسات
بقايا الطعام
بقايا الخرضوات
بقايا القهوة مع األكياس الورقية
بقايا الفاكهة
مناديل الجيب الورقية
املناديل الورقية
أكياس الشاي
الفواكه /الخرضوات الفاسدة
املعجنات املتعفنة
مخلَّفات الحدائق
الزهور
تربة الزهور (املستهلكة)
قطع الحشائش
بقايا السياج النبا ّيت والشجريات
أوراق األشجار
بقايا النباتات
األعشاب الربية
نباتات الغرف (دونوعاء)

)gedruckt auf Recyclingpapier (A

أشياء أخرى
الريش (كمية صغرية)  /الشعر (كمية صغرية)  /مخلفات الحيوانات املنزلية
القابلة للتحلل/ ،
نشارةالخشب واملساحج (الخشب غريامل ُعالج)
األشياء التي ال تُوضع يف الحاوية العضوية
العضوي /
األكياس البالستيكية،حتى األكياس من البالستيك
ّ
النفايات املتبقية  /العبوات
معلومات
Stadtreinigung Leipzig
Geithainer Straße 60 | 03428 Leipzig
(0341) 6571-0 | info@stadtreinigung-leipzig.de

هاتف

حاوية النفايات

الحاوية الزرقاء

حافظة امللفات
الرماد
الورق األزرق ،ورق تغليف املعجنات
الورق املطيل (السلوفان)
املكانس اليدوية وفرشات التنظيف
حفاضات الحيض
مواد العزل
ديسكات الكمبيوتر
خراطيش الطابعات
أدوات املائدة ذات االستخدام األحادي املرة
إطارات وخراطيم الدراجات الهوائية
األرشطة املل َّونة
األلوان (مغلظة)
زجاج الشبابيك والزجاج املقاوم للنريان
األفالم
األقالم
الصور واأللبومات
أقالم الرصاص
الستائر
الصحون (الخزف الصيني والفخار)
ملبات املصابيح
منتجات املطاط
املستلزمات الطبية
الزجاجي)
املواد العازلة (مثل الصوف
ّ
الكاسيتات
فضالت الكنس
بقايا الشمع
أعقاب السجائر
أثاث املنزل
فضالت الحيوانات املنزلية (غري القابلة للتحلل)
العظام
الواقيات الذكرية
ممحاة القلم الرصاص
الجلد
ِ
الخرق البالية
األوراق (املغلَّفة)
األرشطة الالصقة
بقايا األرضيات
رشائط التسجيل الصويتّ
الزبدي
املطاط
ّ
األحذية (البايل)
املرايا
األلعاب
محتويات أكياس املكنسات
الدبابيس
املناديل

أظرف الخطابات
املنشورات
الكتب غري املجهزة بظهر
املنتجات املطبوعة مثل
املجالت املصورة واملنشورات الدعائية والكتالوجات
كراسات املدارس
العبوات من األوراق والكرتون مع „النقطة الخرضاء“
الجرائد
املجالت
رجا ًء ألق املواد القابلة إلعادة االستخدام مجففة وغري متسخة ،واضغط
الكرتونات.
املواد التي ال تنتمي إىل الحاوية الزرقاء
الصحون ذات االستخدام أحادي املرة
الصور
كرتونات املرشوبات
ورق التنظيف
الفحمي واألزرق
الورق
ّ
يل
املط
الورق
ّ
الورق الخاص (مثل الورق املكسو)
الورق املتسخ بشدة (مثالً ببقايا الطعام)
حاوية الزجاج
الزجاجات ذات االستعامل ملرة واحدة
كؤوس املواد الحافظة
زجاجات التعبئة األخرى
قسمة حسب:
ُم َّ
البني والزجاج األخرض والزجاج األبيض
الزجاج ّ
يف حالة عدم وضوح التخصيص اللوين (مثل الزجاج األزرق) ألق املخلفات يف
حاوية الزجاج األخرض.
املواد التي تنتمي إىل حاوية الزجاج
الرصايص  /فازات الزهور /
زجاج السيارات  /كؤوس الكريستال
ّ
يك  /زجاج النوافذ  /املكونات
مواقد التسخني  /الزجاج السل ّ
الزجاجية  /الزجاج املقاوم للسخونة  /السرياميك  /أنابيب املواد
املضيئة ،واللمبات املوفرة للطاقة واملصابيح  /العدسات البرصية /
البورسلني  /زجاج املرايا  /كرات أشجار عيد امليالد

