У дома в окръг Оснабрюк.

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА ВАС!

Най-късно
до 06.00 часа в деня за сметосъбиране
контейнерите за боклук, жълтия чувал и обемните
отпадъци трябва да бъдат извадени на улицата.

ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ?
За въпроси, желания или предложение можете
да се свържете с AWIGO на (0 54 01) 36 55 55.

 е поставяйте контейнера за биоотпадъци, контейН
нерите за остатъчни отпадъци и жълтия чувал на
директни слънчеви лъчи. Така ще предотвратите
миризмите и гниенето.

Накъде
с материалите за
рециклиране
и отпадъците?

 поставяйте мокри отпадъци в контейнерите
Не
за боклук. Най-добре увивайте мокрите отпадъци и
остатъците от манджи във вестник

СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО
СОРТИРАНЕ И РАЗДЕЛЯНЕ

 натискайте отпадъците прекалено плътно в
Не
контейнерите за боклук, за да могат те да бъдат
изцяло изпразвани.
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Хартиените
торбички за коша за предварително
сортиране за биоотпадъци се компостират безпроблемно. Не изхвърляйте найлонови торбички
в контейнера за биоотпадъци - дори и такива,
които могат да се компостират.
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МОЛЯ ИНФОРМИРАЙТЕ СЪЩО ТАКА
ВАШИТЕ СЪСЕДИ.
Моля информирайте своите чуждестранни съседи,
че този информационен лист е достъпен на още десет
други езика (арабски, български, английски, френски, италиански, полски, руски, румънски, испански,
турски).
AWIGO Abfallwirtschaft
Landkreis Osnabrück GmbH
Niedersachsenstraße 19
D-49124 Georgsmarienhütte
info@awigo.de

www.awigo.de

www.awigo.de

Правилно сортиране и разделяне на материали
за рециклиране и отпадъци
Остатъчни отпадъци

Пепел, касетки, опаковки за масло, втвърдени бои, завеси за баня, ръкавици за
еднократна употреба, прозоречно стъкло,
електрически крушки, гума, хигиенни
артикули, домашен прах, остатъци от свещи, кокали, торбички за прахосмукачки, керамика, памперси,
фасове и т.н.
ВНИМАНИЕ: Без отпадъци, които все още могат да
бъдат рециклирани!
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Стара хартия
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Чиста хартия и картон, вестници, списания, тетрадки, каталози, кашони, опаковъчна хартия, хартиени торбички и т.н.
ВНИМАНИЕ: Без хартия с алуминиево
или пластмасово покритие, без остатъ
ци от тапети!

Биоотпадъци

Всички кухненски отпадъци като остатъци
от плодове и зеленчуци, обелки от картофи и черупки от яйца, остатъци от хляб
и манджи без кокали и рибешки кости,
чаени торбички, кафени филтри, кърпи
кухненска хартия, отрязани цветя, градински отпадъци и т.н.
ВНИМАНИЕ: Без найлонови торбички, биоразградими
чували за смет или мрежи за плодове и зеленчуци!
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Опаковки

Всички опаковки като тубички, консервни
кутии, алуминиеви и метални капаци,
найлонови торбички и пластмасови
чаши. Изключение правят опаковките
от хартия или картон – те трябва да се
изхвърлят в контейнера за хартия.
ВНИМАНИЕ: Не пълнете жълтите чували / жълтите контейнери с други отпадъци! Моля имайте също предвид,
че жълтите чували не трябва да се хвърлят в жълтите
контейнери.

G

Старо стъкло

Моля изхвърляйте чаши и бутилки за
еднократна употреба без капачки или
коркови тапи, като разделяте прозрачното
от цветното стъкло, в някой от над 300
контейнера за стъкло в област Оснабрюк.
ВНИМАНИЕ: Без огледала, прозоречно стъкло или чаши за пиене, фаянс, порцелан или огнеупорно стъкло. Сините, червените и другите цветни
бутилки се изхвърлят в контейнера за зелено стъкло!

Зелени отпадъци

Най-добре компостирайте сами листа,
трева, храсти, клони, дърво, както и
цветя и растения, на купчина за компостиране или в уред за бързо компостиране. Или занесете в Grünplatz.

Опасни отпадъци

Носете частните отпадъци, които могат
да бъдат вредни за околната среда,
като например остатъци от лакове и
бои, батерии, препарати за растителна
защита, луминисцентни тръби, домашни и фотографски химикали в мобилните пунктове за
събиране в малки количества на опасни отпадъци.

Идваме при повикване!
Преди да ни се обадите, моля, решете какво точно
и в какво количество желаете за изхвърлите. Моля
съобщете за обемисти отпадъци и стари електронни уреди на следния телефонен номер:

(0 54 01 ) 36 55 55

Обемни отпадъци

Обемисти отпадъци от частни домакинства, които поради своя размер
и състояние не могат да бъдат
изхвърлени в контейнера за остатъчни отпадъци, като мебели, матраци,
велосипеди и дъски за гладене.
ВНИМАНИЕ: Не се вземат строителни материали
и строителни отпадъци, автомобилни части, врати
или огради!

Електронни отпадъци

Това важи и за електрически уреди
като телевизори, компютри, монитори
и микровълнови печки.
ВНИМАНИЕ: Молим Ви за разбиране, че за малки електрически
уреди като DVD плейъри, сешоари, мобилни телефони, кафемашини, телефони или тостери не можем
да приемаме отделни поръчки за събиране. Ако е
договорена дата за събиране на обемисто оборудване, можете, разбира се, да добавите и малки уреди.

