يودع ما يلي في األكياس  /الحاويات الصفراء:
فقط العبوات المستخدمة وال ُم فرغة غير المصنوعة من الورق أو الورق المقوى أو الكرتون أو الزجاج .برجاء
فصل مكونات التعبئة عن بعضها البعض .ال يلزم شطفها.
على سبيل المثال:
· أغطية األلومنيوم أو القصدير
أو األغطية البالستيكية
· أشرطة تغليف األدوية
· رقاقة حفظ الزبد
· أكواب اللبن ال رائب
وأكواب الزبادي
· أكياس التسوق وكذلك
أكياس الخضار والفاكهة
المصنوعة من البالستيك
· عبوات األيس كريم
· مواد التعبئة الخاصة بعبوات
الشحن المصنوعة من
البالستيك ،مثل الفقاعات
الهوائية أو المواد اإلسفنجية
· العبوات الصفيحية
· أغطية الزجاجات

· الصحون البالستيكية والرقائق
البالستيكية للمواد الغذائية
· صحون الوجبات الجاهزة
· كرتونات حفظ اللبن
والمشروبات
· رقائق حفظ شوكالتة موسلي
· أكياس المعكرونة
· زجاجات مواد التنظيف والتلميع
· أكياس الضغط أو الخاصة بالملء
الالحق ،مث الً لمساحيق الغسيل ،أو
الصابون السائل ،أو معجون الفاكهة
· أنابيب الخردل
· زجاجات الشامبو
· عبوات الرذاذ
· أكياس الحساء والصلصات
· أكياس وعبوات أطعمة الحيوانات
· أنابيب معجون األسنان
وما إلى ذلك

ال يودع في األكياس  /الحاويات الصفراء ما يلي:

العبوات المصنوعة من الورق والورق المقوى والكرتون والزجاج ،وكذلك بقية النفايات التي ال ُت عد مواد
على سبيل المثال:
· المالبس القديمة
· البطاريات والم راكمات
· الحاويات الزجاجية
· اآلواني الصفيحية
· األسطوانات المدمجة
واألق راص المرنة
· خ راطيش حبر الطباعة
· ماكينات الحالقة
المخصصة لالستخدام
لمرة واحدة
· األجهزة الكهربائية
· بقايا الطعام
· الكرتون القابل للطي

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

القداحات
األفالم واألق راص متعددة
االستعمال وكذلك ش رائط الفيديو
مصابيح التوهج ،والمصابيح
الموفرة للطاقة
المطاط
نشارة الخشب
المستلزمات الصح يّة
قمامة القطط
منتجات السي راميك
لعب األطفال
األغلفة البالستيكية الشفافة
أٌقالم الحبر الجاف
العبوات غير المفرغة

· المناديل الورقية
· الورق والورق المقوى
· الشريط الالصق ،ومواد التضميد
· البورسالن
· النفايات والبقايا العضوية
· األحذية
· الجوارب الطويلة
· بقايا البولسترين من
األلواح العازلة
· بقايا ورق الحائط
· الحفاظات
· فرش األسنان
· أعقاب السجائر
وما إلى ذلك

قد تكون هناك استثناءات إقليمية (مث الً حاويات المواد
القابلة إلعادة التدوير) .ستجد المزيد من المعلومات في
البلدية المختصة بك .امسح كود االستجابة السريعة )(QR
أو انقر هنا للتواصل مع مسؤول التواصل المختص بك.

