تعليمات حول جمع /عزل الزبالة
طالما إن تقسيمات جمع الزبالة تختلف من إقليم ألخر بشكل كبير  ،فأنك تجد هنا طرق للبدائل المستخدمة على األكثر لجمع  /فرز
الزبالة و المواد القديمة و هذه الطرق تم جمعها وتنظيمها حسب المعطيات األقليمية

ورق قديم  ،كارتون
صحف وم جالت  ،مواد إعالمية  ،كتالوجات  ،دفاتر  ،ورق كتابة  ،ورق تغليف  ،أكياس ورقية ،
ورق مقوى  ،ورق مضلع  ،صناديق  /علب كارتون ( توضع مسطحة في حاوية الجمع)
ال توضع في حاوية الورق :األكياس البالستيكية  ،حفاظات  ،العلب الرباعية – تترا باكز -

مواد بالستيكية  /مواد صناعية ( أغلفة بسيطة )
فقط األغلفة البالستيكية  ،مواد صناعية  ،خشب  ،فخار  ،أنسجة
قناني بالستيكية للمشروبات ( قناني بالستيكية بت  ،مضغوطة بشكل مسطح)  ،مواد غسيل  ،مواد تشطيف ،
أقداح الزبادي  ،حقائب و أغلفة بالستيكية  ،علب أو قناني بالستيكية ( لل خل  ،مواد تنظيف الخ)  ،شبكات
الفواكه و الخضار  ،علب كارتوني ة مربعة للمشروبات (علب تترا)  ،أغلفة مبثرة  ،بكرات تشبس  ،أكياس
القهوة

زبالة بيولوجية
مخلفات بيولوجية – إسطوانة المخلفات البيولوجية أو العملية الذاتية في تحويلها إلى سماد
زبالة المطابخ كمخلفات الفواك ه و الخضرة  ،خبز قديم وكعك  ،مخلفات القهوة ( بما فيه فلتر القهوة )  ،شاي
( فلتر)  ،الورود و األزهار المقطوفة  ،نباتات األصيص بدون أصيص  ،مخلفات الحدائق كورق األشجار ،
الفاكهة التي تسقط من األشجار  ،الحشيش و الشجيرات المقطعة .
تسلم الكميات الكبيرة من األشجا ر المقطعة و الشجيرات و الشجيرات الملتفة إلى مركز إعادة دورة المواد ،
مركز جمع المواد القديمة  ،مستودع الجمع  ،موضع الزبل

بقية الزبالة
زبالة ال يمكن األستفادة منها وليست خطرة
حفاظات األطفال  ،بقايا السكاير  ،أكياس المكنسة الكهربائية  ،رماد ( فحم حجري  /فحم  /خشب ) ،
مصابيح كهربائية  ،ألواح زجاجية  ،أواني زجاجية  ،أدوات منزلية تالفة ( غير معدنية )  ،لعب  ،لوازم
صحية كفرش تنظيف األسنان  ،فخار ( صحون  ،زهريات  ، ) ..... ،كاسيتات صوتية وفيديو
ال توضع في حاوية بقية الزبالة  :أجهزة كهربائية و الكترونية  ،بطاريات  ،مواد ذات مشاكل ،
توضع معزولة في أغلفة جمع الزبالة

زجاج أبيض
فقط زجاج مغلف!
فقط قناني زجاجية وزجاج غير ملون تماما  ،قناني لألستعمال لمرة واحدة ( للنبيذ  ،كحول  ،عصير)
قناني الطعام المحفوظة ( فواكه  ،خضار  ،مربى  ،غذاء لألطفال ) ..... ،

زجاج ملون
فقط زجاج مغلف!
ملون ( أخضر  ،بني  ،أزرق ) ويمكن أيضا زجاج مغلف وملون قليال
قناني زجاجية لألستعمال لمرة واحدة ( نبيذ  ،سيكت  ،كحول  ،عصير  ) .....زجاجات الطعام المحفوظة .
ال توضع في حاويات جمع الزجاج  :زجاج النوافذ  ،زجاج األواني  ،زجاج الطاولة  ،زجاج المرآة ،
زجاج كريستال  ،مصابيح ( مصابيح كهربائية  ،مصابيح النيون )  ،الخزف الصيني  ،الفخار

أغلفة معدنية
تفرغ هنا فقط أغلفة معدنية ( حديد  ،الومنيوم )
علب مشروبات  ،علب األطعمة المحفوظة  ،أغطية معدنية  ،سدادات صامولة  ،سدادات معدنية للقناني
الزجاجية  ،أنابيب الخردل  ،ع لب وصحون لغذاء الحيوانات  ،صحون آلومنيوم للشوي  ،أغلفة آلومنيوم
ال توضع في حاوية الجمع  :علب صبغ  ،علب رش مع محتواها ( مجموعة المواد ذات المشاكل )

منسوجات قديمة  ،مالبس قديمة  ،أحذية
بياضات فراش النوم  ،قطع مالبس  ،أغطية طاوالت  ،أغطية صوفية
أحذية ( ربط زوجي الحذاء مع بعضهما)
يجب أن تكون المنسوجات القديمة و األحذية نظيفة و قابلة لألستعمال .

معادن قديمة  /خردة حديد
جمي ع أنواع المعادن وأجزاء المعادن كالمعدات  ،أواني الطبخ المعدنية ( قدور  ،مقاليات )  ،أسالك  ،أجزاء
وقطع معدنية  ،أنابيب معدنية  ،أجهزة كالمطابخ ولوحات الطبخ الكهربائية  ،دراجات هوائية .
ت سلم لمركز إعادة دورة المواد  ،مركز جمع مواد قديمة  ،مستودع الجمع  ،موضع الزبل .

زبالة كبيرة الحجم
المخلفات التي ال يمكن و ضعها في حاويات بقية الزبالة وذلك لحجمها الكبير:
بالط أرضية  ،أثاث (موبيليا)  ،مراتب  ،أجهزة تدبير منزلي كبيرة  ،لوازم إسعافات أولية

زيوت الطعام القديمة ودهون الطعام القديمة
تسلم إلى مركز إعادة دورة المواد  ،مركز جمع المواد القديمة  ،مستودع الجمع  ،موضع الزبالة أو
مراكز جمع المواد ذات المشاكل .
ال تسكب مطلقا في البالوعة ألنها تسبب مشاكل ومتاعب في قنوات المجاري و وحدات تكرير المياه !

بقايا  /مخلفات البناء
كميات صغيرة ( تنقل بصندوق السيارة أو بمقطورة مربوطة بسيارة خاصة) تنقل إلى مركز إدارة دورة
المواد  ،مركز جمع المواد القديمة  ،مستودع الجمع  ،موضع زبالة
كميات كبيرة  :يتم نقل المواد بواسطة مؤسسات نقل بلدية أو خاصة
مالحظة  :في القائمة معلومات عامة مع أمثلة  .يمكن أن تكون هناك شروط فرز أخرى للزبالة حسب
المناطق .

أجهزة كهربائية وألكترونية  /أجهزة تبريد
تعاد بعد شراء جهاز جديد  ،أو تسلم إلى مركز إعادة دورة المواد
مركز جمع المواد القديمة  ،مستودع الجمع  ،موضع الزبالة
تجمع هذه المواد في خمسة تقسيمات :
أجهزة كبيرة  :كالغساالت  ،المطابخ الكهربائية
أجهزة صغيرة  :خالطات  ،فرش أسنان كهربائية  ،مكائن ثقب  ،أجهزة هاي فاي
شاشات  :شاشات التلفزيون  ،شاشات الكومبيوتر
أجهزة تبريد وتجميد  :مجمدات  :ثالجات  ،أجهزة تبريد
مصابيح النيون

مواد ذات مشاكل
نفايات خطرة وسامة  ،وأيض ا حاويات بمواد ومخلفات ضارة
مواد كيميائية  ،مواد لحماية النباتات  ،مواد تنظيف في التدبير المنزلي  ،ألوان  ،أصباغ  ،مواد لصق ،
أدوية  ،نفايا ت زيتية غير نظيفة  ،زيت التسخين  ،زيوت المحركات  ،بنزين  ،علب رش  ،بطاريات ،
بطاريات آكو  ،مواد غسيل

وللحصول على معلومات دقيقة يرجى األتصال بجمعية اقتصاد القمامة أو بمرشدة  /مرشد الزبالة  .كما يجد
المواطن معلومات وافية تحت www.richtigsammeln.at :

