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بالمواد والنفايات التي يمكن إعادة استخدامها؟

إلى أين 
سليم بشكل  وفصلها  النفايات  لتصنيف  نصائح 

تصنيف وفصل النفايات والمواد التي يمكن إعادة 
استخدامها بشكل سليم 

النفايات العضوية
كافة فضالت المطبخ كبقايا الفاكهة والخضار، قشور البطاطا والبيض، فضالت الخبز والطعام بدون عظام أو أشواك، أكياس الشاي، فالتر القهوة، أوراق المطبخ، قصاصات 

األزهار، فضالت الحديقة إلخ.
الحذر: يرجى عدم إلقاء األكياس البالستيكية وشبكات الفاكهة والخضار في النفايات العضوية!

الورق المستعمل
الورق النظيف والورق المقوى، الجرائد، المجالت المصورة، الدفاتر، الكاتالوجات، الكراتين، ورق التغليف وأكياس الورق إلخ. 

الحذر: يرجى عدم إلقاء الورق المكسو باأللومنيوم أو البالستيك وبقايا ورق الجدران في حاوية الورق!

األغلفة
كافة األغلفة التي تظهر عليها النقطة الخضراء ومنها مثال العبوات، العلب، أغطية األلومنيوم واألغطية المعدنية، األكياس البالستيكية واألكواب البالستيكية. تستثنى من ذلك 

األغلفة المصنوعة من ورق أو كرتون – يجب التخلص من هذه األغلفة عن طريق رميها بحاوية الورق.
الحذر: يرجى عدم وضع النفايات األخرى باألكياس الصفراء/الحاويات الصفراء! 

النفايات المتبقية
بقايا الرماد، أشرطة التسجيل، ورق لف الخبز، الدهان الجاف، ستائر الدوش، القفازات أحادية االستعمال، زجاج النوافذ، الالمبات، المطاط، مواد النظافة، بقايا الكناسة، بقايا 

الشموع، العظام، أكياس المكنسة الكهربائية، شظايا الفخار، الحفاظات، أعقاب السجائر إلخ.
الحذر: يرجى عدم إلقاء النفايات التي يمكن إعادة استخدامها في حاوية النفايات المتبقية!

الزجاج
يرجى التخلص من الكؤوس والزجاجات أحادية اإلستعمال سواء كانت تحمل »النقطة الخضراء« أم ال، بدون أغطية أو سدادات مع مراعاة فصل الزجاج األبيض والملون في 

واحدة من حاويات الزجاج الـ 400 الموجودة في دائرة أوسنابروك.
الحذر: يرجى عدم وضع زجاج النوافذ، المرايا، الحجارة، الخزف أو الزجاج المقاوم للنيران في حاوية الزجاج!

النفايات القابلة للتحلل العضوي
من المفضل أن تقوموا بأنفسكم بتحليل أوراق الشجر، قصاصات النباتات والجدران النباتية، القش شأنها شأن األزهار والنباتات إلى مواد عضوية عن طريق إلقاءها على كومة 

النفايات العضوية أو في صندوق التحليل العضوي السريع، أو أن تجلبونها إلى الساحة الخضراء.
الحذر: يمنع جلب سوى نفايات الحدائق الخضراء إلى الساحة الخضراء!

النفايات الخاصة
يرجى إحضار النفايات الخاصة التي قد تضر بالبيئة، مثل متبقيات الطالء والدهان، البطاريات، مبيدات اآلفات الزراعية، أنابيب 

اإلضاءة، المواد الكيميائية المستخدمة بالحرف اليدوية أو للصور إلى المركبة المتنقلة لتجميع النفايات الخاصة.
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النفايات الضخمة
النفايات المنزلية الكبيرة التي ال يمكن نظرا لحجمها الكبير وضعها في »الحاوية الرمادية«، كاألثاث، الفرشات، الدراجات الهوائية وطاوالت كي المالبس.

الحذر: عاملو جمع النفايات المنزلية الكبيرة ال يأخذون معهم مواد البناء، نفايات الهدم، قطع السيارات، األبواب أو السياجات!

األجهزة المنزلية الكبيرة
األجهزة المنزلية الكبيرة المصنوعة من مواد معدنية كالثالجات، الغساالت، مجففات المالبس، غساالت الصحون، االفران، ثالجات التجميد تؤخذ من محل سكناكم بصفة مجانية.

النفايات اإللكترونية
األجهزة اإللكترونية الكبيرة والنفايات اإللكترونية، كأجهزة التلفاز، الحواسيب، الشاشات وأجهزة الميكروويف تؤخذ من محل سكناكم بصفة مجانية.

نحن نأتي إليكم عند الطلب!
يرجى قبل االتصال بنا أن تحددوا بدقة ماهية وعدد القطع التي تودون التخلص منها بالضبط. يرجى 

55-3655 (05401)إعالمنا مسبقا بالنفايات الضخمة، األجهزة المنزلية الكبيرة والنفايات اإللكترونية على رقم الهاتف التالي: 

AWIGO
Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück

Niedersachsenstraße 19
D-49124 Georgsmarienhütte

info@awigo.dewww.awigo.de

Elektronikschrott

نصائح هامة لكم!

•  يتعين في موعد أقصاه الساعة 6.00 صباحا من يوم جمع النفايات أن تكون حاويات النفايات، األكياس الصفراء والنفايات الضخمة موجودة على الشارع وجاهزة للجمع.

•  يرجى عدم وضع حاوية النفايات العضوية وحاويات النفايات المتبقية واألكياس الصفراء في الشمس. من شأن هذا أن يحول دون صدور روائح كريهة منها أو حتى تعفنها.

•  يرجى عدم وضع نفايات رطبة في حاوية النفايات. من المفضل أن تقوموا بلف النفايات الرطبة وبقايا الطعام بورق الجرائد.

يرجى عدم الضغط على النفايات داخل الحاويات لألسفل، كي يكون بإمكان العاملين تفريغها كليا.   •

•  أكياس الورق المستعملة لوعاء النفايات العضوية الصغير قابلة للتحلل عضويا بكل سهولة. يرجى عدم وضع أكياس بالستيكية
في حاوية النفايات العضوية.  

هل لديم المزيد من األسئلة؟

مؤسسة AWIGO موجودة قيد خدمتكم إن كان لديكم أية أسئلة، رغبات أو اقتراحات على رقم الهاتف 3655-55 (05401).


