
فصل المواد القابلة للتدوير للمنازل

أغلفةزجاج قاممة عضوية بقايا القاممة

-  فك أجزاء األغلفة عن بعضها 

ورميها بشكل حر
-  ال داعي للغسيل

-  ال تدخلها يف بعضها البعض

مغلفات زجاجية تستخدم مرة 

واحدة
-  كافة القوارير الزجاجية من 

دون رهن مثل النبيذ والنبيذ 
الفوار والكحوليات والخل 

والزيت والعصائر 
-  القناين الزجاجية مثل قناين 

العطر
-  زجاج املربيات والخيار 

والخردل
-  مغلفات زجاجية أخرى 

للفواكه والصلصات والشوربات 
والخرضوات

من األفضل تجنبها

-  مستلزمات نظافة مثل 
الضامدات القطنية والنكاشات 

القطنية واملحارم الرطبة 
-  املاسكات التي تستخدم مرة 

واحدة
-  القفازات التي تستخدم مرة 

واحدة
-  أعقاب السجائر

-  الحفاضات
-  القاممة

-  أكياس املكنسة الكهربائية
-  البورسالن والسرياميك

-  بقايا ورق الجدران
-  املرآة

-  مخلفات القطط
-  محارم وإسفنج الغسيل

-  املصابيح الكهربائية أو اللمبات 
)LED ليس(

ورق، ورق مقوى، كرتون

-  لرسائل
-  ظروف الرسائل

-  ورق املكتب والكتابة
-  أكياس الفرن

-  صناديق البيض
-  حشوات التعبئة يف كراتني 
اإلرساالت من ورق وورق 

مقوى وكرتون
-  أكياس الطحني والسكر
-  أكياس الورق املحمولة

-  العلب
-  الدفاتر املدرسية

-  محارم الجيب
-  ورق الهدايا

-  املجالت
-  الجرائد

-  تسطيح الكرتون عن طريق 
الثني أو التمزيق

-  ال ترمي الورق املفروم بشكل 
حر إمنا يف كيس ورقي أو 

كرتون
-  ال ترمي األوراق املطلية مثل 

ورق الفرن أو الصور
-  ال ترمي البالستيك 

والبوليستريين ®
-  ال ترمي ورق املطبخ

 -  ال ترمي مناديل الجيب الورقية

انفايات املطبخ

-  بقايا الطعام )نيئة أو 
مطبوخة(

-  بقايا الجبنة واللحم والسجق 
والسمك

-  بقايا الخبز واملعجنات
-  بقايا الفواكه والخرضوات

-  النفايات الحمضية
-  مصايف القهوة وأكياس الشاي

-  قشور البيض واملكرسات

نفايات الحديقة

-  العشب واألوراق والنفايات 
العشبية

-  النباتات وتربة األزهار وقطع 
الجذور الصغرية

-  مقصوصات األسوار العشبية 
والشجر

أوراق النظافة )بكميات صغرية(

-  محارم املطبخ الورقية
-  املحارم اليدوية الورقية
-  مناديل املائدة الورقية

-  ترمى ملفوفة بورق جرائد أو 

بأكياس ورقية أو بشكل حر

-  رمي املواد الغذائية من دون 

تغليف

-  ال داعي للغسيل
-  ال داعي لفك السدادات

-  ال ترمي الصحون والبورسالن 
وزجاجات الرشب وزجاج 

النوافذ

ورق

كافة األغلفة التي ليست من ورق 

أو زجاج أو ما يسمى األغلفة 

)LVP( الخفيفة
-  كرتون علب الحليب 

واملرشوبات
-  أكواب اللنب والقشدة

-  أكياس املعكرونة

-  علب الخردل

-  غالف شوكوالتة املوسيل

-  علب الكونرسوة

-  الزبادي البالستيكية واألغلفة 

للمواد الغذائية
-  حشوات التعبئة يف كراتني 

اإلرساالت مثل املخدات 
الهوائية والبوليستريين ®

-  علب مواد التنظيف واملسح

-  علب الشامبو

-  علب البخاخ

-  أغطية الزجاجات

عدم استخدام أكياس بالستيكية )وحتى 
تلك التي ميكن تحويلها إىل سامد(.
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من أجل طلب الحاويات والشكاوي واألسئلة ميكنكم التواصل مع رشيك 
التخلص من النفايات لألنظمة املزدوجة KURZ و PreZero عىل املوقع: 

www.verpackungsabfall-lb.de 

أو هاتف 3854 589 / 0800

من أجل طلب الحاويات والشكاوي واألسئلة ميكنكم 
التواصل مع AVL-ServiceCenter عىل املوقع: 

www.avl-lb.de

أو هاتف 2828 144 / 07141


