
  Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysaفصل النفايات والتخلص منها في دائرة 

 بقايا النفايات 
 )الغطاء األسود(

 المعلبات الخفيفة 
  )الغطاء األصفر(

 الورق/الورق المقوى/الكرتون 
  )الغطاء األزرق(

 النفايات العضوية 
 )الغطاء األخضر(

 والنفايات اإللكترونيةالنفايات الكبيرة  حاوية نفايات الزجاج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

التي ال المنزلية  النفاياتعامةً جميع 

 ، مثل:يمكن إعادة تدويرها
 

 األطباق واألواني -
 القطع المطاطية الصغيرة -
 األدوية القديمة -
 أكياس المكنسة الكهربائية -
 ورق الحائط -
 أعواد القطن -
 الحفاضات -
 مستلزمات النظافة الشخصية -
 المتسخالورق  -
 أعقاب السجائر -
 فرشاة األسنان -

 
 مثل المواد الضارة

 السوائل  -

 األلوان / الطالء   
 الكيماويات -
 

 

لشاحنات نقل المواد يجب تسليمها 

 المخصصة. الضارة
يمكنك التعرف على مواعيد مرورها 

 وأماكن وقوفها عبر الرابط: 
-www.eigenbetrieb

lkspn.de-abfallwirtschaft  

المصنوعة من المعدن  العبوات

 والبالستيك أو المواد المركبة مثل:
 

 أكواب الزبادي -
 عبوات المشروبات -
 العبوات الكرتونية للعصير واللبن -
 عبوات طعام الحيوانات -
 أنابيب مستلزمات العناية -
 مغلفات الحلوى -
 زجاجات مسحوق الغسيل -
 أنابيب معجون األسنان -

 
 
 

ال يجوز إلقاء أغراض االستخدام 
اليومي واألدوات المنزلية المصنوعة 
من مواد مماثلة، ولكنها ليست عبوات 

 بيع، في هذه الحاوية!

ال يجوز إلقاء أي نفايات في هذه الحاوية 

 المصنوعة من  النظيفةإال المواد 
 مثل: الورق والورق المقوى والكرتون

 
 الصحف -
 المجالت -
 صناديق الكرتون القابلة للطي -
 الكرتون )القابل للفرد( -
 األكياس الورقية -
 الكتالوجات -
 الكتب -
 الكراسات  -

 
 
بمجرد اختالط هذه المواد بمواد أخرى 

 سوف يتعذر إعادة تدويرها.

إلعادة النفايات العضوية القابلة 

الناجمة عن األعمال في  التدوير

 المطبخ أو الحديقة مثل:
 

 بقايا الطعام والفاكهة -
 بقايا الطعام -
 قصاصات العشب -
 النفايات النباتية -
 أكياس فالتر القهوة -
 أوراق األشجار -
 الفاكهة المتساقطة -
 نفايات الحديقة -

 
 
 

ال يجوز إلقاء األكياس البالستيكية 
بجميع أنواعها، حتى األكياس القابلة 

 للتحلل، في حاوية النفايات العضوية! 
 

وفقًا  األكواب والزجاجاتيجب فصل 

أللوانها سواًء كانت بيضاء أو خضراء 

أو بنية وإلقائها في حاويات الزجاج 

 المخصصة، مثل:
 

 زجاجات المشروبات -
 برطمانات الحفظ -
 عبوات المربى -
 أوعية بأغطية قالووظ -
 عبوات المسطردة -
 زجاجات دواء السعال -
 زجاجات كريم الوجه -
 زجاجات العطر -

 
ال يجوز إلقاء المرايا وزجاج السيارة 
وأحواض السمك والطين والسيراميك 

في حاوية نفايات الزجاج بأي حال من 
 األحوال.

 
يجوز إلقاء الزجاجات الزرقاء والحمراء 

نفايات الزجاج الخضراء ألن في حاوية 

هذه الحاوية تسمح بأكبر قدر من األلوان 

 الغريبة.

، مثل: يجب اإلبالغ عن المناضد النفايات الكبيرة

 والدواليب وفرش األرضية لجمعها.
 

 0-03562/6925يمكن اإلبالغ هاتفيًا على الرقم: 

www.eigenbetrieb-أو عبر الرابط: 
lkspn.de-abfallwirtschaft.والجمع مجانًا . 

 

ولكن تسليم النفايات الكبيرة إلى مستودعات إعادة 

 التدوير يلزم دفع مصاريف!
 

أجهزة الخردة اإللكترونية يمكن اإلبالغ عن 

مثل الثالجات والغساالت لجمعها مثل  الكبيرة

 النفايات الكبيرة.
 

قطع أجهزة الخردة اإللكترونية يجب تسليم 

مثل المكواة وماكينات الحالقة ومجففات  الصغيرة

الشعر إلى مستودعات إعادة التدوير. ال يمكن جمع 

األجهزة الصغيرة إال إذا كانت في نفس موعد جمع 

 جهاز كبير تم اإلبالغ عنه.
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