avfallsor.no
د بیا مو ند نې مر

خطر لرونکي د
غورځولو توکي

نور ډول د غورځولو
توکي

توکي/لرګي

برقي غورځول شوي
توکي

پالش شوي لرګي برقي دلوبو توکي/بل بلي
بوټونه

رنګ/پالش/حل کوونکي د ګیرې خرېلو ماشینونه/
ویښته وچووني
مواد/سریښ

فلزونه/وسپنې

ګرځنده ټیلیفونونه/کمپیوټري
په غوړو ککړ
وسایل/ساعتونه

کړکۍ ګانې

د موټر ټیر

کیمیاوي توکي

ګچ

ابسست/اترنت (کیمیاوي
توکي
(

کلک کاغذ/کاغذ

شې /-وسپنې دبلي
ی
دش

انرجي سپموونکي
ګروپونه/د رڼا ټیوب

د پخلنځي برقي سامان

د بڼ/باغ پاتې
شونکي

کو ر کښې

ټوټې/جامې/بوټونهبیا کارولو وړ څیزونه
د

لښتې/څانګې

واښه/کبل

جامې

بوټونه

پاڼې

شنه ګیا/خزلې

د کرسمس ونې

څوکۍ ګانې

کتابونه

قاب ،پیاله او نالبکی

پردې

سیکلونه

د خوب بستره

سپورټي توکي

د برېښنا سیمان/څراغ

د المونیم پوښ/دبلي

د برقي جارو کڅوړې

د تېارو خوړو دبلي

د غوښو ،چرګانو ،کبانو،
توتانو ،شنو ترکاریانو او

وسپنیز سرپوښونه

ټیوبونه

وران شوي د لوبو توکي

د ماشومانو توکي

وسپنیز سرپوښ

د ټوټو مناره

د نصوارو قطیان

وبونه
ی
وسپنیز ټ

ټوټې/بوټونه

د چاپیریال ملګرتیا وکړئ او
هغه ټوټې (ټکران) هم،
د کاریدو وړ توکي د غورزولو
کومې چې خرابې شوې
پر ځای بیا ځل استفادې د
وي
پاره ورکړئ

پلورنځی

زونو/شامپو او
ی
د وینځونکو څ

پاتې ګیا

شیشه ای او وسپنیز
دبلي او قطۍ

اونۍ ايزې مجلې/مجلې/
کتابونه

د چای خلطې /دکافي
ی چه
فلټر/د کافي ګ

پاکټونه

کبان/سمندري ژوي چې
کلک پوستکی لري

شیدې /-د میوې د اوبو
دبلي

د غوښو پاتې شونکي/
هډوکي

ی /-ماستو  -او د
د پزا
سباناري غلې دانې

د هګۍ پوستکي/د غزانو
پوټکي

لوړکي

د وړو شمعو کپسولونه

پرته د خوړو له پاتې شونکو

د خوړو پوستکي/ګیچه/د
میوې پاتې شونکي

د اوړو څخه پاخه خواړه

دبلي

سړه شوې ایره/سکاره

برقي توکي چې د کاریدو
وړ وي

د کوټې د ځمکې پر مخ
فرش

په باطله دانیو کې بیلیږي د خطرناکه توکو ځانګړید برقي توکو لپاره ځانګړېد بڼ او کروندې د ګیا لپاره
ځانګړی ټاټوبی
وداني
ټاټوبی

ورځپاڼې

د کافي او سپکو خوړود الکولو /-ګاز لرونکو څښاکو
تش وسپنیز دبلي ،چې د
کڅوړې
پلورلو وړ نه وي

بتري ګانې

پاتې ګیا ټول هغه څه دي،
د امکان تر حده ،خطرناکهمونږ د کمپیوټري توکو د
په تور نوم لړ بوټي پاتې
خوندي مدیریت ضمانت
غورزول شوي توکي په
شونکي دي
کیدو څخه وروسته پاتې
درکوو
اصلي صندوقونو کې راوړئ
شي

پاتې شونکې شیشه اي/وسپنیز
دبلي
ګیاګانې/خزلې

د سپو د ناولتیا کڅوړې/
کونستري/د ښځینه اړتیاوو
اوڼی

کلک کاغذ/کاغذ/
کارتن

طبیعي ګیا (له
کیمیاوي موادو پاک
(

کارتنونه/کاغذي تختېبوټي/ګلونه/پاڼې/لښتې/
څانګې/لوېدلې میوې

یخو اوبو کنګال کړئ

دبلي

تاسو د کاغذي توکو د
دبلي او قطۍ په طبیعي ګیا
غورزولو دپاره وړیا
sms
کې مه غورزوئ

کارتنونه/کاغذي تختې

طبیعي ګیاه

