کدام زباله برای
کدام سطل زباله؟

موارد زیر نباید در سطل زباله زرد پالس ریخته شوند
باتری
لوازم الکرتیکی بزرگرت مانند
مایکروفر و جاروبرقی
رنگ
پسامند باغچه و غذا
شیشه
چوب
کارتن
رسامیک
الک
مبلامن و قطعات مبلامن
کاغذ
مقوا
چینی
سایر ضایعات
کفش
ضایعات بزرگ
سنگ
قوطی اسپری که هنوز اسپری دارد
پارچه
پوشک استفاده شده
مواد مرض
مواد مرض مربوط به هیچیک از سطلهای نامربده منیشوند .میتوان مواد
مرض را نزد ایستگاههای سیار مواد مرض یا ایستگاههای محل جمعآوری
این مواد دفع منود.
ایستگاه محل جمعآوری مواد مرض

Lößniger Str. 7 | 04275 Leipzig
 (0341) 6571-404و (0341) 1290-604

شامره تلفن

اطالعات
Abfall-Logistik Leipzig GmbH
Rückmarsdorfer Straße 31 | 04179 Leipzig
 (0341) 9039-541 | allgmbh@alba.infoشامره تلفن

تاعیاض شخب رد نادنورهش صوصخم نفلت
 (0341) 6571-111شامره تلفن
یکیرتکلا لیاسو و گرزب یاههلابز یروآعمج
 (0341) 6571- 400شامره تلفن

سطل زباله زرد پالس
بسته بندیها و سایر موارد غیر بستهبندی که جنس مشابهی دارند
فلزی مانند
سینی ،درپوش ،فویل آلومینیومی
آرمیچر
لوازم و اتصاالت (در و پنجره)
قاشق و چنگال
قوطی کنرسو و نوشیدنی
میخ ،پیچ
قوطی اسپری (خالی)
قابلمه ،ماهیتابه
ابزار
پالستیکی مانند
ظرف محصوالت لبنی
و مارگارین
گلدان
قوطی مواد شوینده ،صابون
و مواد آرایشی و بهداشتی
فویل پالستیکی ،کیسه پالستیکی
کاسه
آبکش
اسباببازی
بستهبندی پلیاستایرن
کیسه خرید مثالً برای میوه و سبزیجات
مسواک
بستهبندیهایی از جنس مواد مرکب مانند
پاکت آمبیوه و شیر
بستهبندی وکیوم
بستهبندیها هنگام دفع باید کامالً خالی باشند.
مواد مختلف را داخل هم نگذارید.
فویل آلومینیومی را جدا کنید ،اما همراه با همین مواد داخل سطل زباله
بیندازید
عالوه بر موارد مذکور
لوازم الکرتیکی کوچک/قطعات الکرتیکی (حداکرث طول لبه  ۳۰سانتیمرت)
مانند اتو ،قطعات کامپیوتر ،سشوار ،گوشی موبایل ،قهوهساز ،ساعت رادیو،
ریشرتاش ،ماشین حساب ،تسرت و غیره
توجه! باتری/باتری شارژی و سیم برق را از قبل جدا کنید .باتری/باتری
شارژی مربوط به مجموعه مواد مرض میشوند.

پسامند کاغذ دیواری
نوار
کارتریج تونر
بانداژ
بستهبندی (خالی نشده)
نوار ویدئو
پوشک
سطل زباله مخصوص زبالههای زیستی
زبالههای آشپزخانه
پوست تخممرغ و آجیل
تهامنده غذا
تهامنده سبزیجات
تهامنده پودر قهوه در فیلرت کاغذی
رول دستامل آشپزخانه
تهامنده میوه
دستامل کاغذی
دستامل سفره
چای کیسهای
میوه/سبزیجات فاسد
شیرینی و نان کپک زده
زبالههای باغچه
گل
خاک گلدان (مرصف شده)
چمن زده شده
بریده پرچین و درختچه
برگ
بقایای گیاهان
گیاهان وحشی
گیاهان داخل خانه (بدون گلدان)
)gedruckt auf Recyclingpapier (P

سایر موارد
پر (در حجم کم)  /مو (در حجم کم)  /بسرت قابل کمپوست حیوانات
کوچک ،خاک اره و خاشاک (چوب فرآوری نشده)
این موارد نباید در سطل زباله مخصوص زبالههای زیستی ریخته شوند
کیسه پالستیکی ،حتی کیسههایی که از پالستیک بیوارگانیک ساخته شدهاند /
سایر ضایعات  /بستهبندیها
اطالعات
Stadtreinigung Leipzig
Geithainer Straße 60 | 03428 Leipzig
(0341) 6571-0 | info@stadtreinigung-leipzig.de

شامره تلفن

سطل زباله مخصوص ضایعات متفرقه

سطل زباله آبی

زونکن
خاکسرت
کاغذ کاربون
کاغذ روغنی
جارو ،برس
نوار بهداشتی
مواد مخصوص آببندی
دیسک
کارتریج چاپگر
ظروف یکبار مرصف
تایر و تیوب دوچرخه
روبان
رنگ (خشک شده)
شیشه پنجره ،شیشه مقاوم در برابر آتش
فیلم
ماژیک
آلبوم عکس ،عکس
خودنویس
پرده
ظرف (چینی ،سفالی)
المپ رشتهای
محصوالت الستیکی
محصوالت بهداشتی
مواد عایق (مثل پشم شیشه)
نوار کاست
آشغالهای جمع شده پس از جارو کردن
تهامنده شمع
زایدات
وسایل کوچک خانه
بسرت حیوانات کوچک (غیرقابل کمپوست)
استخوان
کاندوم
خودکار
چرم
کهنه
کاغذ (روکشدار)
چسب زخم
پسامند کفپوش
صفحه گرامافون
الستیک اسفنجی
کفش (غیر قابل استفاده)
آینه
اسباببازی
محتوای کیسه جاروبرقی
مداد
کیف

پاکت نامه
بروشور
کتاب بدون جلد
تولیدات چاپی مانند
بروشور ،تبلیغات و
کاتالوگ
دفرت مشق
بستهبندیهای کاغذی و مقوایی که
„نقطه سبز“ رنگ دارند
مجله
روزنامه
لطفاً موارد ارزشمند را بهصورت خشک و بدون کثیفی و کارتنها رابهصورت
فرشده داخل سطل بیندازید.
موارد زیر نباید در سطل زباله آبی ریخته شوند
ظروف یکبار مرصف
عکس
پاکت نوشیدنی
دستامل مرطوب
کاغذ کاربون و کاغذ روغنی
کاغذ رنگی
کاغذهای خاص (مثل کاغذهای روکشدار)
کاغذهای بسیار کثیف (مثالً با پسامند غذا)
سطل زباله مخصوص شیشه
بطریهای دور انداختنی (بدون گرویی)
شیشه کنرسو
سایر شیشههای مخصوص بستهبندی
اگر تخصیص رنگ ممکن نبود (مثالً شیشه آبی) ،شیشهها را داخل سطل
مخصوص شیشه سبز بیندازید.
موارد زیر نباید داخل سطل زباله مخصوص شیشه ریخته شوند
شیشه خودرو  /شیشه کریستال رسبی  /گلدان گل /
شیشه اجاق برقی و رسامیکی  /شیشه دارای شبکه سیمی /
شیشه پنجره  /بلوک شیشهای  /شیشه مقاوم در برابر حرارت /
رسامیک  /المپهای فلورسنت ،المپهای کم مرصف ،المپهای رشتهای /
شیشههای نوری  /چینی  /شیشه آینه  /توپک درخت کریسمس

