إرشادات الفصل بين أنواع القمامة
الحاوية الزرقاء:

حاوية املواد العضوية بنية اللون:

ما يجب رميه فيها:
– الجرائد واملجالت والكاتالوغات واملنشورات
– الرسائل واملظاريف
– االستامرات وأوراق الكمبيوتر
– الدفاتر املدرسية والكتب غري املجلدة
–الكراتني املطوية املصنوعة من الورق املقوى وورق التغليف دون
الرشيط الالصق
– األكياس الورقية النظيفة
– املغلفات املصنوعة من الورق

ما يجب رميه فيها:
– بقايا الخرضوات والفواكه وقشور البطاطس والبيض والجوز
– أكياس تصفية القهوة والشاي
–باقات الورد الذابلة ونباتات اإلصيص ،دون إصيص ،تربة النباتات )
بكميات قليلة(
–مخلفات الحدائق كأوراق األشجار واألعشاب والحشائش الضارة
وأغصان األشجار والشجريات املتقطعة بكميات قليلة.
– أوراق الجرائد ومحارم املطبخ بكميات قليلة ليك متتص الرطوبة

ما ال يجب رميه فيها:
– األوراق املتسخة أو املطلية وإمنا يف حاوية املخلفات غري املصنفة
– األوراق الشمعية وإمنا يف حاوية املخلفات غري املصنفة
– األوراق املعدنية وإمنا يف حاوية املخلفات غري املصنفة
– أوراق الكربون وإمنا يف حاوية املخلفات غري املصنفة
– بقايا ورق الجدران وإمنا يف حاوية املخلفات غري املصنفة
–عبوات الحليب واملرشوبات )تيرتا باك( وأكواب القشطة
واللنب املطلية وإمنا يف حاوية املواد القابلة للتدوير أو االنتفاع
منها مجدد ا

ما ال يجب رميه فيها:
–أكياس القاممة البالستيكية وأكياس القاممة التي يصنع
منها سامد عضوي
–األوراق الصحية والحفاضات
– الرماد
–قش القطط والحيوانات الصغرية
–أشجار عيد امليالد وإمنا يف منشآت إعادة التدوير
–قطع األشجار والشجريات الضخمة وعسرية الحرش وإمنا هرسها
يف الحديقة مركز املعلومات  /الجهة الخلفية
–األحجار ومخلفات البناء وإمنا يف منشآت إعادة التدوير ( 0.1مرت
مكعب عىل أقىص تقدير)

حاوية بقايا النفايات الرمادية:

ما يجب رميه فيها:
– أكياس املكنسة الكهربائية ،ا ل كناسة والرماد ،أعقاب السجائر
وقش القطط والحيوانات الصغرية
– فُ ُرش الرسامني وبقايا السجاد وأوراق الجدران
– الحفاضات واألوراق الصحية
– الطالءات الجافة مغلفة يف أكياس
– األوراق املتسخة أو املطلية ،األوراق الشمعية ،األوراق الكربونية
ما ال يجب رميه فيها:
–العبوات املصنوعة من املعادن والزجاج واللدائن وإمنا يف حاوية
املواد القابلة للتدوير أو االنتفاع منها مجدد ا
–األجهزة الكهربائية الصغرية ،النفايات كبرية الحجم ،املخلفات
املعدنية ومخلفات البناء وإمنا يف منشآت إعادة التدوير
–املواد الخطرية كاملصابيح املضيئة واملصابيح االقتصادية
والطالءات واملحاليل والبطاريات والشواحن وإمنا التخلص
منها من خالل خدمة التخلص من املواد الكيميائية الخطرة أو يف
منشآت إعادة التدوير.
–عبوات الحليب أو املرشوبات )تيرتا باك( وكذلك أكواب
القشطة أو اللنب املطلية وإمنا يف حاوية املواد القابلة للتدوير أو
االنتفاع منها مجدد ا
–املالبس القدمية التي ال تزال جيدة وإمنا التخلص منها يف
حاويات املالبس برتقالية اللون

شركة التخلص من القمامة في ميونخ
التخلص من قمامتك – مسؤوليتنا

إرشادات الفصل بين أنواع القمامة
الحاوية العضوية بنية اللون:
– تبطني الجردل البني الصغري بيشء من أوراق الج رائد
مزيدا من النظافة ويقلل من الرطوبة.

الحاوية الزرقاء:
ما يضمن

– ال تستخدم أكياسا بالستيكية أبد ا فالبالستيك ال يتحول إىل
سامد عضوي ويعجل يف نشوء ال راوائح الكريهة ،بسبب رسعة تحلل
النفايات العضوية بداخله.
–تصفية مخلفات املطبخ من السوائل أوال ومن ثم لفها يف a
أوراق الج رائد.
– إف راغ الجردل الصغري مرتني عىل األقل أسبوعيا يف
– الحاوية العضوية

وبذلك ال تنشأ أي روائح يف املطبخ

–اإلبقاء عىل الجردل مغلق ا

إلبعاد الذباب والح رشات األخرى

ترك األعشاب املقطعة يف الحديقة لتجف وعدم رميها يف
–الحاوية إال يوم جمع القاممة
–وضع طبقة من أوراق الج رائد يف الحاوية بعد كل مرة
تفرغ فيها األمر الذي يقلل من الرطوبة ومينع نشوء الروائح.
– وضع الحاوية العضوية يف أماكن باردة وتحت الظل يف شهور
الصيف

– تفكيك الك راتني وطويها.
– إزالة أجزاء التغليف غري املصنوعة من الورق (كاملقابض
البالستيكية أو األرشطة الالصقة)
– تبطني الحاوية بالورق بشكل كامل ما مينع تكون البلل ويسهم
يف تحسني مستوى االستفادة من املخلفات.
–تسليم األوراق التي ال يجب أن ترمي يف حاوية األوراق ألساب
تتعلق بالحامية الشخصية إىل الرشكات املتخصصة يف اإلتالف.
حاوية بقايا النفايات الرمادية:
يف حال تجمع لديك قدر كبري من القاممة ال تتسع له حاوية
املخلفات غري املصنفة ،فعليك باستخدام أكياسنا الرمادية املخصصة
لذلك ،حيث يتسع كل كيس ل  70لي رت .كام أن سعر القطعة الذي
يبلغ  6يورو يشمل تكاليف النقل واإلتالف.
مالحظة:
يرجى وضع الكيس محكم اإلغالق بجانب حاوية
املخلفات غري املصنفة  ،حيث يقوم مفرغو القاممة بأخذه
يف الجولة القادمة من التفريغ.
ميكنكم رشاء األكياس الرمادية من األماكن التالية:
– يف مركز املعلومات التابع لرشكة التخلص من النفايات (باستخدام
بطاقة االئتامن البنكية فقط)
– يف منشآت إعادة التدوير (باستخدام بطاقة االئتامن البنكية فقط)
–يف مركز معلومات املدينة يف البلدية الكائن يف مايرن بالت ز.
العناوين وأوقات الدوام مركز املعلومات (الدفع نقدا فقط)

هل ال زالت لديكم أسئلة؟ يرسنا أن نقدم لكم املشورة والنصيحة.
ملزيد من املعلومات:
مركز املعلومات :رقم الهاتف089-233-96200 :
االثنني حتى الخميس الساعة 16 – 8
الجمعة الساعة 14 – 8
فاكس233-31215 :
www.awm@muenchen.de

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
München 80992
www.awm-muenchen.de

بإمكانكم الحصول عىل منشورات ومطويات رشكة التخلص من
القاممة ميونخ من شبكة اإلنرتنت أو من مركز االستعالمات يف
البلدية أو لدى رشكة التخلص من القاممة ميونخ مبارشة.
النارش

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
München 80992

آخر تعديل مارس
تم طباعته عىل ورق قابل إلعادة التدوير مئة باملئة.
www.awm-muenchen.de

