دستور العمل علیحدگی کثافات در جنوب
د ستگا ه

انواع دیگر زباله جات

اسباب چوبی

فلزات

سرامیک/پرسلن/کانکریت

تیر موتر

گچ

زباله جات خطرناک

زبالۀ آلوده با روغن

کلکین ها

بسته بندی شیشه ای/
آهنی

زباله جات برقی

شاخه/خمچه

ماشین ریش کلی/موی
خشکان

تلفون های دستی/اسباب
کمپیوتری/ساعت ها

برگ

گروپ های کم مصرف/چراغ
لوله

د ر خا نه

زباله جات باغچه/باغ تکه/لباس/بوت اسباب قابل استفادۀ
دوباره

چمن/سبزه

مواد کیمیاوی

آزبست  /اترنت

کاغذ کاک/کاغذ

با ز یا فت

اسباب چوبی رنگ شده اسباب بازی برقی/بوت
چراغ دار

سریش

علف یا گیاه

درخت های کرسمس

لباس

کوچ/چوکی

بوت

کتاب ها

پرده ها

بایسکل ها

رخت خواب

اسباب ورزش

اسباب کار دستی

بتری ها

بقیه زباله جات بسته بندی شیشه/
آهن یا فلز

خریطه های مواد فاضلۀ
سگ/پمپر (پوشک)/کوتکس

جان پاک و روی پاک بشقاب ،پیاله و نالبکی

سیم های برق/چراغ

فرش کف اطاق

خاکستر سرد شده/ذغال

پوچک سگریت/تیوب های

سرپوش های فلزی

اسباب بازی شکسته

سرپوش های فلزی

خریطه های کافی /-چپس قطی های الکول/-نوشابه
های گاز دار عاری از بازیافت
وغیره
نغدی

در کثافت دانی علیحده
شوند

ساختمان مخصوص برای

جای مخصوص برای
گیاهای باغچه

مواد شست وشوی/شامپو
و چکنی باب

بقیه زباله جات

بسته بندی های شیشه
ای و فلزی

اخبار و مجله ها

اشتهارات

مواد نانوایی

خریطۀ چای/فلتر چای/گیچۀ
قهوه

پاکت ها

کارتن های شیر و آب میوه

قطی های نصوار

قطی های پیزا/-ماست/-
حبوبات صبحانه

ماهی/حیوانات بهری که
پوست لک دارد

فاضله جات گوشت/
استخوان

پوست تخم مرغ/پوست
مغزیات

لوله های خالی دستمال دستمال دستی که تا حدی
های کاغذی/لوله های کاغذ آلودگی داشته باشد
تشناب

کپسول خالی شمع کوچک

عاری از پسمانده های غذا

زبالۀ طبیعی
(زیستی
(

پوست خوردنی/ضایعات/
میوۀ باسی

مرغ ،ماهی ،میوه ،توت،
سبزی و پنیزات

تیوب های فلزی

با محیط زیست مهربان بوده
زباله های باقی مانده عبارت زباله جات خطر ناک را تا
زباله های قابل بازیافت به
ته های درج شده در لست
ب
ن
ما ضمانت مدیریت مسئو ِ
ُ
اسباب قابل استفاده را به
همچنان اجناس یا تکه های
اند از زباله جات که بعد از حد امکان در بسته صندوق
انرژی :یعنی زباله جات قابل
سیاه ،زباله های بقیه
زباله جات حساس
عوض ضایع کردن ،برای
که کمی پاره شده باشند
علیحدگی همه زباله ها های اصلی آن برای بازیافت
سوخت
شمرده میشود
کمپیوتری را ارائه می کنیم
استفادۀ مجدد تحویل دهید
تحویل دهید
باقی میمانند

منارۀ پارچه و تکه

زباله جات المونیمی

قطی های غذای آماده

تکه ای و بوت های آلوده
شده

فروشگاه اسباب دست دو

کاغذ کاک/کاغذ/
کارتن

خلطۀ جارو

سامان برقی قابل استفاده

ساختمان مخصوص برای
سامان برقی

avfallsor.no

کارتن ها/تختۀ کاغذی

بته ها/گل ها/برگ/شاخچه
ها/خمچه ها/میوۀ ریخته از
درخت

جهت تخلیۀ مخرن زبالۀ
زبالۀ بسته بندی ها را در
کاغذ ،میتوانید بطور رایگان
مواد فاضلۀ زیستی نیندازید
را با آب سرد بشورید
بدست آرید SMS

خلطه های بزرگ برای

کاغذ/کارتن/صندوقکثافات طبیعی یا زیستی

