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تخلص سليم إعادة تدوير تجنب
|

المواد الضارة

األجهزة
الكهربائية القديمة

ﻧﻌم
األجهزة الكهربائية المزودة
بالقوابس
الغساالت
األفران الكهربائية
الشاشات
أجهزة التبريد والتجميد ومكيفات
الهواء
األجهزة الكهربائية الصغيرة
(الهاتف المحمول ،مجفف
الشعر ،فُرش األسنان الكهربائية)
األنابيب الفسفورية
المصابيح الموفرة للطاقة
المصابيح الكهربائية LED
المضخات الحرارية
سخانات التخزين الليلي

البطاريات على شكل زر
البطاريات المحمولة
...حتى بطاريات األجهزة
بطاريات المركبات (بطاريات
السيارات)
...ما يتعلق ببطاريات المركبات
البطاريات/المراكم المصنوعة
من الليثيوم (الهواتف المحمولة،
األجهزة الكهربائية)
...تغطية األقطاب ،وما يتعلق
بالبطاريات المصنوعة من الليثيوم
األجهزة المزودة ببطاريات/مراكم
من الليثيوم غير قابلة لإلزالة
(كمبيوتر لوحي ،فُرش األسنان
الكهربائية)
...حتى األجهزة الكهربائية القديمة
المزودة ببطاريات/مراكم من
الليثيوم غير قابلة لإلزالة

المراكم والبطاريات
...مع البطاريات المحمولة
البطاريات/المراكم المصنوعة
من الليثيوم
...مع بطاريات الليثيوم
األجهزة المزودة ببطاريات/
مراكم من الليثيوم غير قابلة
لإلزالة (كمبيوتر لوحي ،فُرش
األسنان الكهربائية)
...مع األجهزة الكهربائية
المزودة ببطاريات ليثيوم غير
قابلة لإلزالة
بطاريات المركبات (بطاريات
السيارات)
...مع بطاريات
األجهزة الكهربائية السليمة
...يُعاد استخدامها؛ يُعاد تدوريها
األجهزة المزودة ببطاريات/
مراكم من الليثيوم
...يتم إزالة البطاريات والمراكم
والتخلص منها على نحو
منفصل

اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت

اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ

المعدن ،المغلفات

الزجاج ،المغلفات

البالستيك ،المغلفات

ورق ﻣﺳﺗﻌﻣل

البطاريات

ﻧﻌم

ال

|

ال

نيكل  -كادميوم
( )NiCdالبطاريات السائلة
الخاصة بالمولدات الكهربائية
للطوارئ
ُ ...تعاد إلى البائع/المُص ِّنع

ﻧﻌم
الزيوت المعدنية والدهون
المعدنية
الطالءات والدهانات القديمة
التي تتضمن مواد مذيبة ،المواد
المذيبة
المواد الكميائية
مبيدات اآلفات والمبيدات
الحشرية
عبوات الرذاذ (عبوات الغاز
المضغوط)
العقاقير

ال

المواد المتطايرة المحتوية على
مواد غير مذيبة
...مع المتبقي من النفايات
أسطوانات الغاز
طفايات الحريق
ُ ...تعاد إلى البائع/المُص ِّنع
منقيات األتربة والهواء
حاويات الحبر الخاصة بآالت
النسخ
قوالب السليكون
...يُلقى كل هذا مع المتبقي من
النفايات
األسمنت المصنوع من الصخر
الحريري
...إلى متعهِّد تصريف
مواد النفايات القديمة والمغلفات
...مع تجميعات مواد النفايات
القديمة وتجميعات المغلفات
المناسبة

ﻧﻌم
القمامة
أكياس المكنسة الكهربائية
الحفاضات
مستلزمات النظافة الشخصية
روث الحيوانات الصغيرة
وفضالت القطط
الرماد
المصابيح الكهربائية
المعلبات الملوثة بشدة
البضائع االستهالكية وقطع
المالبس التالفة
الورق الحراري
(مثل تذاكر مواقف السيارات أو
تذاكر الحافالت)

ال

المواد الضارة
مواد النفايات القديمة والمغلفات
األجهزة الكهربائية والهواتف
المحمولة
البطاريات والمراكم القابلة
للشحن
القمامة العضوية
...يُل َقى كل هذا مع تجميعات
مواد النفايات القديمة وتجميعات
المغلفات المناسبة
المصابيح الموفرة للطاقة
المصابيح الفلورية
...يُل َقى كل هذا مع تجميع المواد
الخطرة أو َ
يؤخذ إلى مركز
جمع النفايات
العقاقير
ُ ...تعاد إلى الصيدلية أو ُتل َقى مع
المواد الضارة

ﻧﻌم

ﻧﻌم

ﻧﻌم

بقايا الفاكهة والخضراوات وبقايا
الطعام
المواد الغذائية الفاسدة
بقايا القهوة والشاي بما في ذلك
المرشحات الورقية
قشر البيض
األزهار المقطوفة
ورق المطبخ
الورق
بقايا العظم واللحم والسمك
قشور الفواكه االستوائية (مثل:
الموز ،البرتقال)
النباتات المحفوظة بأصيص (بدون
وعاء)
ورق الصحف واألكياس الورقية
التي تستخدم لمرحلة ما قبل
التجميع

علب المشروبات أو عبوات
الصفيح المصنوعة من األلومنيوم
أو الصفيح
براميل البيرة المخصصة للحفالت
رقائق األلومنيوم ،الفناجين
المصنوعة من األلومنيوم،
األنابيب المصنوعة من األلومنيوم
صحون الوجبات ،الصحون
المخصصة إلطعام الحيوانات
أغطية البراغي المصنوعة من
المعدن ،رقائق أغطية األلومنيوم،
أغطية الزجاجات
عبوات األلوان والطالء المفرغة
بالكامل
خردة المعادن  -األجزاء الصغيرة
(مثل :المسامير أو البراغي)

المغلفات الزجاجية الفارغة
الملونة وغير الملونة مثل:
الزجاجات من كافة األشكال
واألحجام
قارورات الخمر والمشروبات
الروحية
العبوات الزجاجية ذات فوهة
عريضة أو العبوات الزجاجية
الحافظة
العبوات الزجاجية المستخدمة في
التعليب
الزجاجات الصغيرة والقوارير
المستخدمة لتعبئة العطور
ومستحضرات التجميل

ال

حقائب /أكياس بالستيكية
...مع المغلفات البالستيكية
المواد البالستيكية القابلة للتحلل
بيولوجيًا
...مع المتبقي من النفايات أو مع
المغلفات البالستيكية
الرماد
مستلزمات النظافة الشخصيةح
قمامة وفضالت القطط وروث
الحيوانات الصغيرة
...مع المتبقي من النفايات
العقاقير
...مع المواد الضارة
القهوة المصنوعة في هيئة
كبسوالت جزئية
...مع المتبقي من النفايات أو
ضمن تجميع كبسوالت القهوة

ال

العبوات المركبة (شرائط
األدوية)
علب المشروبات المركبة
...مع المغلفات البالستيكية
أجزاء الخردة الحديدية كبيرة
الحجم
...مع النفايات المعدنية
عبوات األلوان والطالء غير
المفرغة بالكامل
...مع المواد الضارة

تجنب النفايات في المنزل.
خدمة لمجتمعك ولجمعية الحفاظ على البيئة .لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة www.umweltv.at/richtig-trennen
خدمة التنزيل متوفرة على الموقع في عدة لغات.

ال

آنية الطهو (األوعية ،األغطية
المصنوعة من الزجاج)
األلواح الزجاجية مثل لوح
زجاج النافذة والمرايا
الزجاج الكريستالي (البلور)
الكؤوس
...يُل َقى كل هذا مع المتبقي من
النفايات أو َ
يؤخذ إلى مركز
جمع النفايات
المصابيح
...مع تجميع المواد الخطرة أو
إلى مركز جمع النفايات
البورسالن
...مع مخلفات البناء المعدنية
السدادات
...مع المغلفات المعدنية أو
البالستيكية
الزجاجات ذات البقايا المترسبة
ٌ ...تفرَّغ ثم ُتل َقى في حاوية
الزجاج

ﻧﻌم
أكواب الزبادي
المغلفات المركبة (مثل :مغلفات
رقائق البطاطس)
(
علب المشروبات مثل :علب
شركة )Tetra-Pak
حقائب التسوق
رقائق التغليف
الزجاجات والعلب البالستيكية
عبوات العقاقير الفارغة
البوليستيرن (مواد التعبئة)
شرائط األدوية
أواني الزهور ( Øقطر أصغر
من  10سم)
البوليستيرن الخاص بالتعبئة
فلين (زجاجات الخمر)

ال

األلعاب
األقراص المضغوطة/األقراص
متعددة االستخدامات )CDs
(DVDs

األنابيب والخراطيم
األدوات المنزلية
أثاث الحدائق
البوليستيرن الخاص بالبناء
رقائق التغليف
...يُل َقى كل هذا مع المتبقي من
النفايات

ﻧﻌم
صحف ومجالت مصورة
نشرات (إعالنية)
ورق الكتابة والطباعة
كتب
تقويمات ودفاتر
أكياس التغليف
قصاصات ورقية معدة لإلتالف
الورق المقوى المجزء
علب البيتزا والسجائر
المناشف الورقية (النظيفة)
لفائف ورق المطبخ
أكياس ورقية مصنوعة من
الكرافت
مثل حقائب التسوق ،أكياس
الخبز... ،

ال

ورق شمع
الورق الصحي مثل مناديل
الجيب والمناشف
الورق المطلي
الصور
الملصقات
ورق السيلوفان
المناشف الورقية (المتسخة)
الورق المستخدم في َ
الخبز
الورق الحراري
(مثل :تذكرة وقوف السيارات
أو تذكرة الحافلة)
...يُل َقى كل هذا مع المتبقي من
النفايات

