Arabiska

كيفية فرز النفايات الخاصة بك في المنزل
الحاوية البنية

استخدم الحاوية البنية لمخلفات الطعام فقط.
ينبغي عليك إزالة أي مواد بالستيكية أو ورق
أو غيرها من مواد التعبئة قبل وضع األغذية
في الحقيبة الورقية البنية .ال تستخدم سوى
الحقائب الورقية التي صنعناها لمخلفات
الطعام .تستخدم مخلفات الطعام إلنتاج الغاز
الحيوي واألسمدة الحيوية.
•
•
•
•
•
•
•

الفواكه والخضروات
لفائف المطبخ
الخبز
ثفل القهوة
عظام اللحوم واألسماك
قشور البطاطا
الزهور المقطوفة

الحاوية الخضراء

استخدم الحاوية الخضراء للتخلص من أي
نفايات متبقية بعد فرزك لنفايات مواد
التعبئة ومخلفات الطعام والنفايات الخطرة.
ويُطلق عليها النفايات العامة .وس ُتحرق
هذه النفايات لتوليد الحرارة والكهرباء.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الشفرات
األغطية
الحفاضات
فرشة القطط المستعملة
فرش األسنان
أكياس اللحوم الالصقة
السدادات القطنية
خيط تنظيف األسنان
نفايات التنظيف
األقالم
الواقيات الذكرية

نحو مركز مؤهل إلعادة التدوير

ال تُحتسب عليك تكلفة إضافية ،باعتبارك فرد عادي ،عند أخذ النفايات السائبة والنفايات الخطرة
إىل مركز إعادة التدوير .وتكون مشمولة ضمن التكلفة التي تسددها لجمع النفايات في المنزل.

النفايات السائبة إعادة االستخدام

النفايات الخطرة

المالبس
والمنسوجات

• موازين الحرارة الزئبقية
• بقايا الطالء
• مخلفات المذيبات
• تسرب النفط
• الحلي
• مصابيح اإلضاءة منخفضة
الطاقة
• أنابيب الفلورسنت
• البطاريات

•
•
•
•

األثاث القديم
الدراجات
البالط المكسور
نفايات الحدائق

ينبغي وضع جميع المالبس
والمنسوجات ،حتى المالبس
الممزقة والملطخة ،في نفس
الحاوية .يتم فرز ما يمكن إعادة
استخدامه وما سيعاد تدويره
في مرحلة الحقة.

يمكنك ترك المواد السليمة
والنظيفة إلعادة االستخدام في
مراكز إعادة التدوير التابعة لنا.

عند أخذ النفايات الخطرة إىل مركز إعادة التدوير،
فإننا نضمن معالجتها بطريقة تراعي سالمة البيئة.
المواد ذات الكابل أو البطارية:
•
•
•
•
•
•

المواقد
الثالجات والمجمدات
أجهزة الكمبيوتر
أجهزة التلفاز
الهواتف المحمولة
ماكينات صنع القهوة
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الصحف ومواد
التعبئة

تفرز هذه النفايات وتودع في مركز إعادة التدوير التابع
لنا ،في أقرب محطة أو مركز إعادة تدوير.

ينبغي أن تكون العبوات فارغة وال تشكل أي خطورة عىل الصرف الصحي.
ال تستخدم المياه الساخنة للغاية أو المنظف لغسل العبوات .لست
بحاجة سوى لغسلها بالمياه الباردة أو في ماء غسل الصحون المستعمل.
التكثيف والضغط!

مواد التعبئة الورقية مواد التعبئة
البالستيكية
•
•
•
•
•
•
•

لفات ورق المرحاض
علب المعكرونة
علب الحليب
علب السكر   
ورق تغليف الهدايا
صناديق األحذية
صناديق البيض

انزع السدادة من علبة
الحليب وقم بوضعها
في الحاوية المخصصة
للنفايات البالستيكية.
يمكن ترك القطعة
البالستيكية المتبقية
في العلبة.ستفصل
عن الورق في مرحلة
الحقة خالل عملية إعادة
التدوير.

• عبوات الشامبو   
• علب الجبن القريش
• األكياس البالستيكية
• حقائب البالستيك
    لحمل األغراض  
• عبوات القهوة
• األشرطة البالستيكية
• قنينات البالستيك
• ستايروفوم

بطل البيئة

يعد أفضل شيء للحفاظ عىل البيئة والحفاظ
عىل أموالك تأجير المواد المستعملة أو تجديدها
أو إقراضها أو تصليحها أو شراءها أو بيعها .ومن
خالل تلك الطريقة ،لن تكون هناك أية نفايات!

اربح بعض األموال

قد يوجد من بين تلك المواد التي ترغب في
التخلص منها بعض األشياء التي تكون ذات
قيمة لآلخرين .تستطيع اإلعالن عنها أو
بيعها في سوق السلع المستعملة أو التخلي
عنها أو وهبها لمؤسسة خيرية.

مواد التعبئة
الزجاجية
• القارورات الزجاجية
• الزجاج
تذكر أن المواد الملونة
وغير الملونة تفرز بشكل
منفصل!
ينبغي إزالة السدادات
اللولبية المعدنية من
القارورات ،لكن يمكن
ترك الطوق المعدني
المتبقي .يُفصل عنق
الزجاجة ويُعاد تدوير
الطوق المعدني بشكل
منفصل.

مواد التعبئة المعدنية

الصحف

• العلب المعدنية
• رقائق األلومنيوم
• أنابيب الكافيار
• الكبسوالت المعدنية

• المجالت
• الفهارس
• اإلعالنات
• ورق الرسم

اترك جميع مواد التعبئة
المعدنية إلعادة التدوير.
ً
وأيضا العناصر الصغيرة
مثل الكبسوالت واألغطية
والسدادات اللولبية.
تعتبر جميع مواد التعبئة
ذات أهمية.

انزع الغالف البالستيكي
الموجود حول الصحف
والمواد اإلعالنية ،واتركه
ليعاد تدويره باعتباره
مواد تعبئة بالستيكية.

اضغط عىل األنابيب
المعدنية قدر استطاعتك،
واترك الغطاء مغل ًقا
لتجنب الروائح الكريهة ،ثم
ضع األنبوب في الحاوية
المخصصة لمواد التعبئة
المعدنية.

ال يتطلب نزع الدبابيس
والملفات والمواد
المشابهة من الصحف
أو البطانات .وتُفصل
عن طريق المغناطيس
وترسل إلعادة تدوير
المعادن.

جمع مواد التعبئة
والصحف ()FTI

يعتبر مسؤوال ً عن جميع محطات إعادة التدوير
في السويد .تفضل بزيارة  www.ftiab.seإذا
رغبت في معرفة المزيد حول ما يحدث لمواد
التعبئة التي نعيد تدويرها.
www.ftiab.se
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