
 

 

 

 ادا كانت النفايات كثيرة أو جد ضخم

 
ادا كانت النفايات كثيرة أو جد 

 ضخم
34|32مركز الجمع فية زلوني  

12:45 -7:15ا�ثنين وا�ربعاء  

16:30-14:30و  12:30-8:30السبت  

12:30-8ا�ربعاء والسبت:أغسطس-يوليو  
 

الخدمة بالمجان وفي متناول كل 
النفايات يجب نقلھا بوسيلة .المواطنين

النقل الخاص ويجب فصلھا حسب النوع 
في أول وصول يجب .والحجم قدر ا7مكان

أن تدلي بفاتورة النفايات أو أي ورقت 
 التعريف الشخصية صالحة ا�جل

الورق :فمن الممكن أن يضفى
تطوى (والتغليف من الورق المقوى

البFستيك والبوليسترين ) لتقليل الحجم
والزجاج والعلب والحاويات من 

المعدن،العضوي،خشب
المنصات،المائدات،المفروشات أو أجزاء (

القصاصات و )ا�ثاث،بقايا الخشب
التشديب من الحديقة،ا�غصان الصغيرة

الخامل و )متر2قطع 7 يتعدى طولھا(
ا�حواض الصحية والحاويات 

الرفوف،شبكات ا�سرة (المعدنيةالضخمة
أوالناموسيات،الغسا7ت،مشعات 

ا7طارات الخالية )لتصخين،مفارش،ا�رائك
 من الحافة

اQجھزة ا7لكترونية الكبيرة والصغيرة 
RAEEeRUP 

ادا لم تستطع أن تأخدھا الى مركز :السحب المجاني للنفايات الضخمة
وخد موعد لسحب المجاني  800999500خدمة الزبائن ھيرة الجمع،اتصل ب

 من المنزل

Fحسب اتفاقيتھا مع البلدية تسحب من المنازل ا�شياء:جمعية بادري ماري  

 القديمة

حيز التنفيد الخدمة للجمع المنزلي للنفايات من الباب 2013مايو 6من
ھدا يعني أنه.الى الباب  

 لم تعد توجد الحاويات في الطريق ا7
 حاويات الزجاج وحاويات المFبس

جمع الورق،البFستيك،العضوي،القصاصات والتشديب والنفايات 
المفرقة يحدث في المنازل ولھدا المواطنين مدعوون الى احترام 

 بعض القواعد البسيطة
 تقليل حجم التعبئة والتغليف 7حتFل مساحة صغيرة

7تترك القمامة على ا�رض ا7 ادا كان دلك مطلوبا من قبل الخدمة 
 المعنية

 7 تضع في الحاويات نفايات مختلفة عن تلك المطلوبة

التي يجب أخدھا من مركز (الحاويات الموردة\فقط أستخدم ا�كياس
 الجمع

من أيام المحددةمن اليومية  22الى 20تعرض أمام البيت من الساعة
الخدمة تشمل أيضا السحب المجاني لaجھزة الضخمة ول`7ت 

 ا7لكترونية الكبيرة عن طريق الحجز عبر الھاتف
 الزامي عزل للحد من سوء السلوك وحماية المواطنين،نبلغ أنه

  وفقا لنظام خدمة الجمع معالنفايات

 احترام أوقات العرض
 للمخالفين ھناك عقوبات ادارية

 أعمل الفرق
 الجمع من الباب الى الباب للنفايات

 معلومات النفايات

خدمة العم9ء -ھيرة  

800999500الرقم ا�خضر:من الھاتف التابث  

199199500ا7تصال مدفوع:من الھاتف المتنقل  

13الى 8والسبت من الساعة 18الى 8من ا�ثنين الى الجمعة من الساعة   

www.qruppohera.it 

 

 بلدية بيفي دي شينطو
0516862688الھاتف:مكتب البيئة  

0516862611:مكتب العFقات العامة  



 

سكان (الجمع من الباب الى الباب لجميع مرافق المنازل 
 المناطق الريفية،المدن والمناطق الصناعية

 آين ومتى أنواع النفيات

-الغير معزول

 المتحايزة

نعم:كل ماھو غير معزول ،المطاط،مطاط اسفنجي،العظام،شضاي 
الفخار،أعقاب السجائر،الحصى المستعملة لنفايات 

الحيوانات،أسمال بالية،معالق المFبس،الخشب المتعامل أو 
المطلي،حفاضات ا�طفال،الحفاضة أوالماص للنساء،الشاش،7صق 

للجرح،أدوات المائدة من البFستيك،الورق الغير كربوني 
أوالقدر،ا�لعاب الغير الكترونية،مرشحات وأكياس المكانس 

والحاميات...الكھربائية،أجھزة الفيديو والتسجيل  

7:النفايات المعزولة وكل شيء ممكن حمله الى مركز 
الجمع،النفايات الخضيرة،الضخمة،الناشئة عن البناء والھدم

السوائل،موادا7ضائة)الخ...الخاملة،الحطام(  

 كيف:وضعھا في أكياس أومغلفات مغلوقة باحكام                         

الصندوق الرمادي 
 ا�ربعاء

 كيف:أجمع كل واحد على حدى في أي حاوية الزيوت النباتية
حويات الطريق أو 
 مركز الجمع

-أدوية-الحفاضات

 مFبس مستعملة

 الحفاضات
ھي من النفايات الغير معزولة و لكن يمكن وضعوھا أيضا في حاويات 

المجھزة بمفاتيح الطريق  

 حويات الطريق

وتقليم ا�عشاب 
 أو ا�شجار

نعم:الفروع،تشديب،عشب،الزھور،الورق،نجارة،قطع صغيرة من 
الخشب،تحوطات،تربة،لحاء،رماد الخشب المطفي،الكميةالكبيرة 

المحطة ا7يكولوجية(يمكن اعطائھا مباشرة الى مركز الجمع  

7:الخردة من المطبخ و بقايا ا�طعمة الغير طبيعية،مواد 
سائلة،أعقاب السجائر،الحصى المستعملة لنفايات الحيوانات 

 والنفايات الغير عضوية

 كيف:ضعھا في ا�كياس و احزمھا

أكياس خضراء أوكل 
التردد كما ھو -ماسخرله

 مقرر في اليومية

 رايي و روب 
RAEEeRUP 

رايي (نفايات من مواد كھرابائية و الكترونية):مرطب 
الھوائي،المكوات،محمصة الخبز الكھربائية،مقلى كھربائي،منشف 

الخ...الشعر،مفكرة،الھاتف المحمول،منبه،مصابيح  

روب:(نفايات خضيرة):صباغة،لصاق،مديبات،بطاريات،المبيدات،الزيوت 
 المعدنية،ميزان الحرارة بالزئبق

 مركز الجمع

 كيف،مادا ومتى 
 

 

الورق والورق 
 المقوى

نعم:الصحف،المجFت،الكتب،الدفاتر،ورق التغليف،بطاقات،أكياس،علب ا�حدية 
وعلب ا�طعمة،الطبول المنظفات،أوراق الطباعة أوالتصوير،التعبئة والتغليف،ورق 

نافدة (المقوى للمشروبات،ورق مع بعض ا�جزاء الصغيرة من مواد مختلفة
كوؤس و صواني،ورق المقوى )البFستيك في المغلفات أو في علبة المعكرونة

 أوكرتون للبتزا بغير بقايا الطعام
7:ا�غطية البFستيكية،الورق متزيت أو القدر بمواد آخرى،ورق الشحوم،الورق 

الورق الكربوني،ورق )حتى ايصا7ت الشراء(الكيميائي للفاكس و للطباعة
 الجدران،ورق الفرن،كوؤس و أصحنة من البFستيك

 كيف:تسحق الصناديق ثم تزيل اللصاق المشابك

الكيس ا�زرق 
الثFثاء -السماوي

في كل 
 أسبوعين

 بFستيك

PS,PET,PVC,PP,PEنعم:التعبئة و التغليف بالرمز 
الزجاجات،القنينات،صواني لمواد غدائية من البFستيك أوالبوليسترين،بFستيك 
التغليف وأكياس للمواد الغدائية،الشبكات للخضر والفواكه،كوب الزبادي،صناديق 

 الفاكھة،أصحنة و كوؤس لaستعمال المؤقت من البFستيك بغير بقايا الطعام
7:كل ا�شياء الغير متعلقة بالتعبئة وتغليف البFستيك،أثاث،اللعب،نوع تيراتولي 

من أجھزة الفيديو والتسجيل و الحميات،علب اللصاق 
الحقائب،البFستيك الصلب \ حقيبة الظھر \ والدھانات،المديبات،حقيبة اليد 

أدوات المائدة،ورق الفضة)ألخ...معالق المFبس،أدوات المطبخ،منافض السجائر(
ألخ...مثل ورق علبة البسكويت(  

 كيف:تسحق،تقطر \ شطف الحاويات المتسخة

-الكيس ا�صفر

في كل \الثFثاء
أسبوعين،في 
 الصيف أسبوعيا

 الزجاج والعلب

نعم:حاويات(زجاجات،علب،قنينات،قوارير دون قش،كوؤس)علب،صواني لaشربة 
وللمواد الغدائية،ورق الفرن،قبعات وأغلقة للزجاجات وا�وعية،علب فارغة لمواد 

 غدائية أو لموادالتنظيف

FE,ALU,ACC الشخصي بالرمز 
- ألخ...كريم -اللكة-العضور  

7:المرايا وبلورات،النظارات ،بيركس،صناعة الفخار،الخزف ،مصابيح و النيون،علب 
مثل -ورق الفضة)الدھانات،المديبات،زيت المحرك،البنزين(لمواد كيماويةخضيرة

 ورق علبة البسكويت،بيض عيد الفصح

 كيف:تفرغ،تقطر،تسحق

برميل الطريق 
 الضخم

 عضوي

نعم:البقايا النباتية والموادالغدائية،بقاياالقھوة وفFتر الشاي،أصحنة وكوؤس في 
البFستيك الحيوي،مناديل من الورق المزيتة،الجمر المنضفي للمواقد،عظام 

 صغيرة،أصداف الرخويات

7:المواد السائلة،عظام من حجم كبير،أعقاب السجائر،أتربة التي تستعمل 
لنفايا الحيوانات،دھن وزيت،الخشب المعالج أوالمدھون أو في قطع 
الحفاظات،و (كبيرة،غFقة الفلين،عود ا�سنان أوالمسواك،النفايات الغير عضوية

الخ...حفاظات للنساء  
 كيف: أدخلھا في الحاوية في أكياس السماد

-الصندوق البوني

ا�ثنين والخميس 
في المناطق (

الريفية الخميس 
 فقط


