النفايات الخاصة بك كيف تفرز

ARABISK

بلدية ساندفورد

الورق والورق المقوى

مواد التعبئة البالستيكية

مخلفات الطعام

المطلوب منك فعله:
يتعين وضع الورق والورق المقوى في سلة المهمالت ذات الغطاء
األزرق/حجيرة إعادة التدوير .إذا كانت لديك كمية كبيرة من الورق،
فيمكنك طلب سلة مهمالت أكبر مجانًا.

المطلوب منك فعله:
يتعين غسل أي مواد بالستيكية تم استخدامها في احتواء المأكوالت
أو المشروبات أو األغراض المنزلية األخرى ،بالماء البارد إلزالة
أسوأ ما في بقايا الطعام .تخلص من الماء ،وضع المادة البالستيكية في
كيس المواد البالستيكية.

المطلوب منك فعله:
يتعين وضع مخلفات الطعام في أكياس مخلفات الطعام المعطاة لك .أغلق
األكياس بإحكام ،وضعها في سلة المهمالت ذات الغطاء البني.

يجب إيداع زيت الطعام
ملحوظةV :في زجاجات وصفائح
في إحدى المحطات البيئية أو محطات
إعادة التدوير باعتبارها نفايات خطرة.

يُجمع الورق
والورق
المقوى كل 3
أسابيع

يجب علينا فرز
لماذا
النفايات؟

على حد سواء.
اإلنسان والبيئة
هذا يفيد ك ً
ال من
وإمكانية تصنيع
جميع النفايات؛ و
ضل طريقة ممكنة،
يتحتم فرز
عادة تدويرها بأف
بد أن يفرز كل
بفرز النفايات إ
اطعة فستفولد ،ال
ويُقصد
المثال .وفي مق
صة ببلديتهم على
ديدة ،على سبيل
مع النفايات الخا
منتجات ج
به وف ًقا للوائح ج
لنفايات الخاصة
شخص ا
وجه التحديد.

هل تحتاج إلى أكياس
جديدة؟
اربط كيسًا فار ًغا بإحدى
سالل المهمالت ،وسيترك
لك جامع القمامة أكياسًا
جديدة.

تُجمع مواد
التعبئة
البالستيكية كل
 3أسابيع

مواد التعبئةالزجاجية
والمعدنية
ال بد من إيداعها في إحدى نقاط
اإلرجاع

هل تحتاج إلى أكياس
جديدة لمخلفات الطعام؟
اربط أحد أكياس مخلفات
الطعام الفارغة بإحدى
سالل المهمالت الخارجية،
وسيترك لك جامع القمامة
أكياسًا جديدة.

تُجمع مخلفات
الطعام كل
أسبوع

النفايات المتبقية
المطلوب منك فعله:
يتعين وضع النفايات المتبقية  -ما يتبقى بعد فرز النفايات القابلة
إلعادة التدوير  -في أكياس قبل وضعها في سلة المهمالت ذات
الغطاء الرمادي.

المطلوب منك فعله:
يتعين وضع المواد الزجاجية والمعدنية التي تم استخدامها في
احتواء المأكوالت أو المشروبات أو األغراض المنزلية األخرى
في سالل المهمالت الموجودة بالقرب من المتاجر ومراكز التسوق.
وتكون أماكن هذه السالل محددة في تقويم الفرز وعلى موقعنا
اإللكتروني.

ملحوظة :يتعين إيداع
مواد التعبئة الزجاجية
والمعدنية في سلة
المهمالت مباشرة؛
ويحظر استخدام األكياس
مع هذا النوع من السالل.

هل لديك كمية كبيرة من
النفايات المتبقية؟
في هذه الحالة ،يمكنك
شراء أكياس إضافية أو
طلب سالل مهمالت أكبر
حج ًما مقابل رسوم أعلى.
اتصل بنا للحصول على
مزيد من المعلومات.

تُجمع النفايات
المتبقية كل 3
أسابيع

النفايات الكهربائية
واإللكترونية
النفايات اإللكترونية
أي شيء يتطلب مأخذ تيار كهربائي أو بطارية للتشغيل أو يخرج صوتًا أو
ضوءًا يمكن إيداعه إما في متجر يبيع منتجات مماثلة أو في محطة إعادة
التدوير مجانًا.

محطة إعادة التدوير
من يمكنه استخدام المحطة:
• ينبغي أن تكون النفايات المودعة واردة من المنزل األسري
الخاص الذي ينتمي إليه الشخص.

في محطة إعادة التدوير ،يمكنك إيداع األشياء التالفة األكبر حج ًما أو
النفايات التي ال تندرج تحت مخطط الجمع من المنازل ،مثل األثاث
والثالجات والمجمدات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ونفايات الحدائق.

• ال بد أن تتولى األعمال التجارية الترتيبات الخاصة بها
لجمع نفايات األعمال.
• تكون محطة إعادة التدوير ذاتية الخدمة ،ويتعين أن تفرز
النفايات الخاصة بك حسب أنواع النفايات المقبولة هناك.
• ال يمكن إحضار النفايات بالداخل باستخدام سيارة ركاب أو
سيارة ركاب بمقطورة .الحد األقصى للوزن اإلجمالي للسيارة
هو  3500كجم .يحظر إحضار النفايات بالداخل باستخدام
جرار أو أي شاحنة كبيرة أخرى.
• يجب عليك الدفع نظير أي نفايات متبقية؛ بمعنى آخر ،أي
أنواع من النفايات التي ليس لها مخطط إعادة تدوير.
• يجب أن يظل األطفال دون  16عا ًما بداخل السيارة أثناء
أي زيارة إلى محطة إعادة التدوير.

النفايات الخطرة

ال بد من إيداعها في إحدى المحطات
البيئية أو محطات إعادة التدوير
المطلوب منك فعله:
يمكنك إيداع النفايات الخطرة في محطة إعادة التدوير أو المحطة
البيئية مجانًا .ويتعين وضع النفايات الخطرة في عبوتها األصلية أو
في صورة أخرى من التعبئة التي قمت بتعريفها.

المحطات
البيئية
هنا حيث ينبغي أن تترك النفايات الخطرة .وتقع هذه
المحطات بجوار محطات بنزين ومتاجر معينة.
وتكون مقفلة بمفتاح يمكن الحصول عليه من أقرب محطة
بنزين أو مكتب بريد أو متجر.

ساعات عمل
محطة إعادة التدوير:
االثنين:
الثالثاء – الجمعة:
السبت:

انظر تقويم الفرز أو  www.vesar.noللعثور على أقرب
محطة بيئية.
18:00 – 07:00
17:00 – 07:00
14:00 – 09:00

محطة إعادة التدوير KASTET RECYCLING STATION
20 Djupsundveien
Sandefjord 3236
الهاتف+47 33 46 18 00 :
(من وسط ساندفورد،
اتبع الالفتات نحو اوسترويا .)Østerøya

المالبس والمنسوجات
يتعين تعبئة المالبس والمنسوجات وهي نظيفة وجافة في أكياس
محكمة الغلق أو أكياس تعبئة غير مقفلة .ويجب وضعها في
أماكن تخزين المنسوجات في منطقتك أو عند إحدى محطات
إعادة التدوير .ويمكنك هنا التخلص من أي مالبس ومنسوجات
بغض النظر عن الجودة :حتى أنه يمكن إيداع األشياء البالية
أو التالفة.

SANDEFJORD KOMMUNE
الهاتف+47 33 41 60 00 :
miljoplan@sandefjord.kommune.no
www.sandefjord.kommune.no

هل لديك أسئلة؟
اتصل بنا:

