کثافات را باید به این تر تیب دسته بندی کنید !

Dari

کثافات دارای مواد مضره وحطرناک

ظروف شیشه یی

بسته بندیهای مواد مصنوعی  ،فلزی و
مواد کامپوزیت

کاغذ  ،مقوا و کارتون

کثافات یا زباله های
مواد خوارکی ونباتی

مواد مشکل

شیشه

مواد کیمیاوی برای از بین بردن رنگها
داورهای تاریخ گذ شته
) تیل های کهنه ( با مقدار خیلی کم
باتریهای کهنه
کف ساختمانی  /کف مونتاژ
عایق ساختمانی
قیر علیق ساختمانی
مواد کیمیاوی
مواد ضد عفونی
گروپها ی مصرف کمتر انرژی
رنگها
موادیکه برای ازبین بردن لکه ها
بکارمیرود
مواد زهر آگین
موادی که برای سالم نگه داشتن چوب
بکارمیرود و پاک کننده ها
سرش
رنگهای الکی
القلی
) چراغهای نیون ( لوله یی
دبه های خالی تیل
مواد ضد آفات نباتی
مواد پاک کننده
تیزآب
قوطی یادوزهای سپری

بوتل های عطریات
بوتلهای شیشه یی
بوتل های کانزرف
بوتلهای مربا
بوتلهای الکهول باب قوی
بوتلهای زکت
بوتلهای شربت
) بوتلهای شراب ( واین

سرپوشها و پوشهای الومینیومی
ورق الومینیومی
جعبه های تابلیت ها وداروها
قوطی ها وجعبه های کریم
ظروف یکبارمصرف پالستیکی
پالستیک بسته بندی
بوتل های پالستیکی نوشیدنی بدون فاند
جعبه های پالستیکی ماست
قوطی های پالستیکی کانزرف
بسته بندی وجعبه های پالستیکی مواد
آرایش
سرپوش کاک بوتلها
کارتون یا قوطی پالستیکی شیر
خریطه های پالستیکی
گلدانهای پالستیکی کوچک
کارتون و جعبه های شربت
قطعی های پاش دادن کریم قیماق
بسته بند یهای اسفنج
سرپوشهای که پیچ میخورد
بوتلهای پالستیکی برای مایع ظرف شویی
) بسته بندیهای استروپور ( فایبر
لوله یا توبن از مواد مصنوعی
وسایل مربوط به بسته بندی خالء

دوسیه ها
نامه ها
)کتابچه ها (بروشور
* خریطه های نان صبحانه (بروتشن
کتابها
کارتون تخم مرغ
کا غذ های بسته بندی
اوراق تبلیغاتی
کاغذهای تحفه
دفترچه ها
مجله ها
کارتون
کتالک
کاغذهای بسته بندی
بسته بندی کاغذ
لوله های کاغذی
قطعی های کاغذی
پست کارتها
) دفترچه تبلیغاتی ( پروسپکت
کتابهای تلفن
کاغذهای اشتهاری
کاغذهای رسامی
روزنامها واخبار

بقایایی گل
) درخت کریسمس ( بدون زیور آالت
پوست میوه جات سیتروس
پوست تخم
پرمرغ
) بقایایی ماهی ( آماده شده
بقایایی سبزیجات
موها
بقایایی شاخ بری درختها و بته ها
کاه وعلف خشک
پرخچه و تراشی های چوب
گیاهای خیشاوه شده
فیلتر و بقایایی قهوه
برگها وشاحها
پوست وبقایایی نباتات
پوست چهارمغز ،بادام و امثال آن
بقایای میوه جات
علف های درو شده
بقایای سالت
برگها وشا خه های بریده شده گلها
بقایای مواد خوراکی
خریطه گک وتفا له چای
نباتات و گلهای گلدان
نباتات خودرو

کثافات غیر قابل استفاده

کثافاتیکه میتوان ازآن کود ساخت زباله
های باغ و آشپزخانه

دوسیه های بیکاره
) خاکستر ( سرد
قاشق وپنجه بیکاره
ریش تراش یک بار مصرف
عکسهای بیکاره
روغنهای استعمال شده جامد
ظروف کهنه
گروپ یا المپهای از کار افتاده
محصوالت صحی وباند
بستر یا مواد رفع حاجت حیوانات خانگی
خاکروب
کرامیک یا مواد کاشی بیکا ره
استخوان
مواد کازمیتیک
لباس وکالهای ژنده
شیشه وچینی شکسته
بوت وکفش کهنه
وسایل بازیچه بیکاره
خریطه کثافات جارو برقی
ظروف سفالی سنگ نما
کاغذهای کهنه دیواری
کست های ویدیویی
پوشک اطفال
سوخته های سگرت

همه کثافات فوق به سطل کثافت زیر تعلق میگیرد:

لطفا بوتلها را نظر به رنگ در کانتینرها
 :بریزید
بوتلهای سفید
بوتلهای نصواری
بوتلهای سبز
وغیره رنگها

بسته بندیهای سبک

کاعذ

کثافات باقی مانده

جمع آوری یا کلیکسیون ثابت یا متحرک
)به قسمت بعدی نگاه کنید (

رنگهای خشک شده  --کثافات باقی
مانده

E-Mail: abfallwirtschaft@oldenburg-kreis.de
WEB: www.oldenburg-kreis.de

Herr Bruns
Tel.:04431/ 85-343
Fax:04431/ 85-83430

کثافات زیر نباید
به این سطل کثافات
انداخته شود:

شیشه های موتر ورکشاپ
شیشه های سربدار  ،گروپهای ( المپ )
برق
شیه های ناشکن ،وسایل سنگی  ،چینی ،
کثافات باقی مانده  ،توته های شیشه ،
آئینه  ،مواد باارزش  ،المپهائیکه کم
انرژی مصرف میکند  ،مواد خطرناک

کارتونهای بزرگ  ،کاغذ ،مقوا  ،تن
کاغذ بوتلهای شیشه یی که باید در
کانتینر اندخته شود ،چوب  ،سطل ،
چینی باب  ،گلدان  ،وسایل بازی ،
کثافات باقی مانده

کاعذهای عکاسی  ،کاغذهای خیلی کثیف
 ، .کثافات باقی مانده

خاکستر ،موادرفع حا جت حیوانات
 ،خانگی
استخوان  ،سنگها  ،قنداق اطفال  ،کثافات
باقی مانده  ،خریطه های پالستیکی ،
بسته بندیها

باتریها  ،گروپ یا المپهائیکه
کمتر انرژی مصرف میکند .المپهای
فلوروسنت
وسایل برقی وغیره اشائیکه بعدا گفته
.میشود

Landkreis Oldenburg
Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft

جمع آوری مواد مشکل یا خطرناک

وسایل ناکارآمد و جایگیر بزرگ

به اندازه  20کیلوگرام کثافات بصورت مجانی برده میشود.

 .وسایل و زباله های ناکارآمد بزرگ که در سطل کثافات جای نمیشود

مراکز بازیافت ( ریساکلینگ(
درمنطقه ولدنبورگ
▪ ایستگاه جابجای زباله  :نیر شتات کیرشهاتر شتراسه Neerstedt : Kirchhatter Str. 8 : 8
▪ در کارگاه کود طبیعی  :گاندر کسه وست شتراسه Ganderkesse : Weststr. 10 : 10
▪ جنب تصفیه خانه  :هودی  :لیکرهورنه Hude : Leckerhörne :
▪ جنب مرکز قدیمی دفن زباله  :ویلدیس هاوزن  :بار کلوی Wildeshausen : Bargloy :
▪ منطقه صنعتی  :واردنبورگ  :روتنشالت Wardenburg : Rothenschlatt :
.محارج و اوقات کار انهارا در صفحه  16تقویم جمع آوری کثافات خوانده میتوانید 	
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محالت آن قرار ذیل است:
▪ درکارگاه کود طبیعی  :گاندرکسه وست شتراسه Ganderkesse : Weststr. 10 : 10
▪ ایستگاه جابجای زباله  :نیرشتات کیرش هاتر شتراسه Neerstedt : Kirchhatter Str. 8 : 8
▪ منطقه صنعتی  :وردنبورگ  :گیوربی گبیت روتن شالت Wardenburg : Gewebegebiet , Rothenschlatt :

برای اطالع از ساعت کار به تقویم جمع آوری زباله صفحه  18به بعد مراجعه کنید.
در سال دوبار جمع آوری سیار با وسایل نقلیه خاص انجام میگیرد  .نقاط جمع آوری وزمان آن در
تقویم جمع آوری زباله در صفحات  45و  46چاپ شده است .

سبزهای دروشده

شاخه های سبز شاخه های ناشی از بریدن درختان و بوته ها در قبال پرداخت وجه  ،در نقاط جمع آوری تحویل گرفته میشود .
▪ در کارگاه کود طبیعی  :گاندر کسه  :وست شتراسه Ganderkesse : Weststr. 10 : 10
▪ گروسن کنیتن  :زاگه ام والدیسراند  ،زاگر شتراسه Großenkneten : Sage ; Sager Str. / Am Waldesrand :
▪ Hatten : Sandkruger Str.
▪ جنب تصفیه خانه  :هودی  :لیکر هورنه Hude : Leckerhِörne :
▪ کیرش زیلتی  :ویزن ویگ Kirchseelete : Wiesenweg :
▪ وردنبورگ  :شارلوتندورف  0ویست  ،ان دیر بیکه Wardenburg : Charlottendorf-West, An der Bäke :
▪ جنب مرکز قدیمی دفن زباله  :ویلدیس هاوزن  :بارکلوی Wildeshausen , Bargloy :
برای اطالع از ساعات کار به تقویم جمع آوری زباله صفحه  19به بعد مراجعه کنید.

باید اطالع بدهید
واین کار خیلی ساده انجام میشود.
لطفا حد اقل سه هفته جلو تر بصورت تحریری با کارت „ شپرمول“ که در تقویم جمع
آموری کثافات موجود است مضوع راخبر دهید  .بار اول برای هر خانواده در سال یک
بار انتقال وسایل ناکارآمد مجانی میباشد وبرای بقیه انتقاالت باید مخارج آن پرداخت شود
 .فقط کارتهای سال جاری اعتبار دارد  .شرکتی که این اشیا را میبرد وقت آنرا  3یا 4
 .روز قبل به شماخبر میدهد
وسایلیکه که قابل انتقال میباشد :
موبل ،فرشهای خانه  ،قالین  ،وسایل فلزی  ،وسایل خورد و		
.بزرگ برقی  ،یخچال و فریزر
وسایلیکه قابل انتقال نمیباشد :
		
خریطه های کثافات  ،کارتون ،کثافات تعمیراتی  ،کثافاتیکه
مواد ازبست داشته باشد وسایل دستی موتر  ،کثافات ساختمانی سطل های رنگ  ،مواد
 .خطرناک شیشه های هموار و آئینه

x

وسایل برقی بزرگ

x

x

x

x

x

وسایل برقی کوچک

x

x

x

x

x

*شیشه هموار

x

x

x

x

x

خریطه زرد

x

x

x

x

x

*چوب

x

x

x

x

x

آهن کهنه

x

x

x

x

x

کاغذ،قطعه کارتون

x

x

x

x

x

مواد خطرناک

x

x

x

کثافات * باقیمانده

x

x

x

x

x

وسایل بزرگ بیکاره *

x

x

x

x

x

* باهزینه
حد اکثر کثافاتیکه که تحویل گرفته میشود ونوع آن
مترمکعب میباشد .1

		

