FARSI

قوانین جدید تفکیک مواد قابل بازیافت از  1ژانویه 2022
جدید

سایر پسماند

اجتناب کنید

جدید

زباله آلی

پسماندهای ارگانیک

کاغذ



	

کاغذ ،مقوا ،کارتن
لطفاً کارتنها را صاف

شیشه

بستهبندی شیشهای
یکبار مصرف خالی
	



	



	

	



	



همه را خالی کنید
بستهبندیهایی که
از کاغذ یا شیشه
نیستند = به اصطالح
بستهبندی سبک
()LVP
 لطفاً اجزای بستهبندیرا از یکدیگر جدا کنید،
به عنوان مثال درپوش را
بردارید و آن را به صورت
جداشده در سطل
بیاندازید
 نیازی به شستن نیست در داخل یکدیگر قرارندهید
	

 نیازی به شستن نیست الزم نیست درپوشها راباز کنید
 ظروف آشپزخانه ،چینی،لیوان نوشیدنی ،شیشه
پنجره نباشد


کنید ،به عنوان مثال تا
شود یا پاره شود

بستهبندی



 در کاغذ روزنامه،کیسههای کاغذی
بستهبندی کنید یا به
همان صورت در سطل
بیاندازید
 از کیسههای پالستیکی(قابل کمپوست)
استفاده نکنید
 مواد غذایی را بدونبستهبندی بیاندازید

جدید

	

	

	



	





	



	

	





	



	







	





	





	





	





	





	

	

	











	

















	





	





	

 چمن ،برگ ،پسماندگیاهی
 گیاهان ،خاک گلدان،ریشههای کوچک
 شاخه و برگهای هرسشده



پسماند باغ

-

نامهها
پاکتهای نامه
کتابها
کاغذهای کادو
کاتالوگ
مجالت
روزنامهها

-



 دستمال کاغذیآشپزخانه
 دستمال کاغذی -دستمال سفره کاغذی

بستهبندیهای غیر از
کاغذ ،مقوا ،کارتن:

-



کاغذهای بهداشتی

-

-



-

پاکت نان
شانه تخممرغ
مواد ضربهگیر برای حمل
بستهبندی از جنس
کاغذ ،مقوا ،کارتن
پاکت آرد و شکر
پاکتهای کاغذی حمل
بستهبندی شکالت



-

 باقیمانده مواد غذایی(خام و پخته)
 باقیمانده پنیر ،گوشت،سوسیس-کالباس و
ماهی
 باقیمانده نان ومحصوالت نانوایی
 باقی مانده میوهجات وسبزیجات
 پسماند مرکبات فیلترهای قهوه و چایکیسهای
 -پوسته تخممرغ و آجیل



-

ماسک یکبار مصرف
دستکش یکبار مصرف
ته سیگار
پوشک
خاکروبه
کیسه جاروبرقی
چینی ،سرامیک
ضایعات کاغذ دیواری
آینه
اسباببازی خراب
کاست موسیقی و ویدئو
خاک گربه
مواد بهداشتی مانند
پد پنبهای،
سواب پنبهای،
دستمال مرطوب
اسفنج و اسکاچ
ظرفشویی

پسماند آشپزخانه

بستهبندیهای ساخته
شده از کاغذ ،مقوا یا
کارتن مانند:

-

تمام بطریهای
شیشهای بدون گرویی،
به عنوان مثال برای
شراب ،شامپاین،
مشروبات الکلی ،سرکه،
روغن ،شیر ،آب میوه
بطریهای شیشهای،
به عنوان مثال بطریهای
عطر
شیشههای مربا ،ترشی
و خردل
سایر بستهبندیهای
شیشهای
برای میوهجات ،سسها،
سوپها ،سبزیجات

 کارتنهای شیر ونوشیدنی
 ظروف ماست و خامه کیسههای ماکارونی تیوپ سس خردل فویل روکش غالتصبحانه
 قوطی کنسرو پوشش و فویلهایپالستیکی مورد استفاده
برای مواد غذایی
 فویلهای بستهبندی مواد ضربهگیر برای حملبستهبندی مانند نایلون
حبابدار ،فوم
 بطریهای تمیز کننده وشوینده
 بطریهای شامپو قوطیهای اسپری -درپوش کائوچو بطری

	



	



مخزن  FLACHقبلی
در محل باقی میماند
و فقط برای کاغذ
استفاده میشود.

برای سفارشات ،شکایات و سئواالت
لطفاً با همکار بخش دفع سیستمهای دوگانه
تماس بگیرید PreZero :و  KURZاز طریق:
www.verpackungsabfall-lb.de
یا تلفن0800 / 589 3854 :


برای سفارشات ،شکایات
و هر گونه سئوال لطفاً تماس بگیرید
 AVL-ServiceCenterاز طریقwww.avl-lb.de :
یا تلفن 07141 / 144 2828

مخازن جدید
از پایان سپتامبر 2021
تحویل میگردند.

