بقايا الطعام

بقايا أخرى

القشور ،والنوى،
واألغلفة ،والفواكه
والخضروات القديمة
أكياس الشاي،
ومرشحات القهوة،
ورواسب القهوة
المنتجات
المخبوزة

عبوات زجاجية ومعدنية
المناديل المبللة،
والحفاضات ،وبطانة
اللباس الداخلي ،والفوط
الصحية ،والسدادات
القطنية -Q-tipsټیپس
أكياس القهوة
والوجبات الخفيفة
ببطانة من األلومنيوم
أوعية النباتات
والزهور

األسماك،
والمحار

أقالم الحبر الجاف
واألقراص المدمجة
والبالونات

بقايا اللحوم،
والعظام

األلعاب المكسورة
(األلعاب بدون
بطاريات أو األلعاب
كهربائية)

قشر البيض

الفحم والرماد
البارد

قشور المكسرات

المالبس واألحذية
القديمة

لفائف المطبخ
ومناديل المائدة
المتسخة

الشموع
عقب السجائر

لتجنب الحاويات غير المرتبة ذات
الرائحة الكريهة ،يُرجى وضع بقايا
الطعام في كيس قبل وضعها في
الحاوية.

حاوية بقايا الطعام

تم جمعها بواسطة RIR

لتجنب الحاويات غير المرتبة
ذات الرائحة الكريهة ،يُرجى
وضع البقايا األخرى في كيس
قبل وضعها في الحاوية.

حاوية للبقايا األخرى

تم جمعها بواسطة RIR

كوب ،زجاجات

عبوة تغليف من
رقائق األلومنيوم

صناديق محكمة
الغلق

أغطية وأجزاء علوية
معدنية

أنابيب معدنية

كبسوالت الشاي
الخفيفة

حاويات المياه
المعدنية/المشروبات،
دون رواسب

اتركها غير محكمة الغلق في
الحاوية.

حاوية للعبوات الزجاجية
والمعدنية
تم جمعها بواسطة RIR

عبوات بالستيكية
Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS

الورق المقوى والورق
أحواض وصواني وصناديق
بالستيكية (اترك األجزاء
العلوية غير محكمة الغلق
في الكيس)
عبوات بالستيكية من
اللحوم ،والدواجن
واألسماك ،والفواكه،
والتوت ،والخضروات
وشرائح اللحوم
األكياس البالستيكية

دليل التصنيف

زجاجات بالستيكية من
المنظفات والشامبو
الضمادات (اترك األجزاء
العلوية غير محكمة الغلق
في الكيس)
األفالم البالستيكية/رقائق
األلمونيوم
صناديق السعوط

أواني الزهور البالستيكية

علب كرتون البيتزا
والوجبات الجاهزة،
صناديق الورق المقوى

الصحف/المجالت/الكتب

المظاريف

الصحف

لفائف المطبخ
والمرحاض الفارغة

اإلعالنات واإليصاالت
وملصقات المالبس
المطبوعة وجميع األشكال
األخرى للنفايات الورقية
الصغيرة
علب الكرتون بغطاء
للحليب/العصائر

األنابيب البالستيكية

مزيد من التفاصيل:
www.sortere.no

يُرجى شطف ورج ووضع العبوة غير
محكمة الغلق في كيس قابل لإلعادة.

كيس قابل لإلعادة

اجمع

تم جمعها بواسطة RIR

يُرجى تنظيف علب الكرتون إلزالة
بقايا المنتج نتيجة تمزيق أو سحق
صناديق الورق المقوى قبل وضعها
في حاوية الورق

حاوية للورق
والورق المقوى
تم جمعها بواسطة RIR

النفايات الخطرة

أنواع أخرى من البقايا

مخلفات الحدائق
البطاريات/بطاريات
السيارات (بخالف
بطاريات السيارات
الكهربائية)
المصابيح الكهربائية
وأنابيب النيون

العشب

األخشاب

الركام المعدني
أوراق األشجار

الطالء ،والبقع،
والورنيش

البالستيك الصلب
األغصان
والفروع

الغراء

األثاث
األعشاب

الزيوت المستعملة

المواد الكيميائية

علب الرش/الغاز

الزهور ونباتات
أصص دون
أصيص

البولسترين

السجاد
أشجار الميالد
المراتب

أغطية األرضيات

تم إحضارها من قِ َبلك إلى
محطة إعادة التدوير

الخزف ،والسيراميك،
وأطباق األفران
المقاومة للحرارة،
وأواني المطبخ
الزجاجية ،والكريستال

تم إحضارها من قِ َبلك إلى
محطة إعادة التدوير

تم إحضارها من قِ َبلك إلى
محطة إعادة التدوير

المنسوجات/المالبس/األحذية

البقايا اإللكترونية
Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS

األلعاب الكهربائية

جميع أنواع المنسوجات
(النظيفة والجافة)

الهواتف المحمولة

الكابالت واألسالك

األحذية الساطعة

األحذية وحقائب اليد
واألحزمة

دليل التصنيف

المناشف

ماكينة الحالقة الكهربائية
الستائر وحواجز الضوء
مجففات الشعر

أجهزة الكمبيوتر

مفارش السرير

ساعات الحائط

أجهزة المطبخ
ضع المالبس والمنسوجات في
أكياس واربط الرقبة قبل وضعها
في الصندوق
قائمة بصناديق التجميع:

مزيد من التفاصيل:

www.fretex.no
www.uffnorge.org

www.sortere.no

أحضر

تم إحضارها من قِ َبلك إلى محطة إعادة التدوير
أو إعادتها إلى التاجر

تم إحضارها من قِ َبلك لجمع
المالبس

