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التدوير إعادة  إلى محطة  ُسلِّمت 

االلتقاط نظام 

استخدام حقيبة 
تسوق عادية من 

 Kiwiأو Coop
أو غيرهما.

االلتقاط نظام 

حاوية لألغذية 
والنفايات العامة

حاوية للورق المقوى / الورق/ 
الصناديق أو حاويات النفايات 

التسليم نظام 

أو

االلتقاط نظام  التسليم نظام  التسليم  التسليمنظام  نظام 

نفايات الطعام علب كارتون الورق المقوى / الورق  النفايات العامة
/ الشراب العبوات الزجاجية /المعدنية المالبس 

 األحذية والمنسوجات

محطة إعادة التدوير لتغليف 
الزجاج والمعادن

بئر / حاوية منفصلة للتغليف 
الزجاجي والمعدني

جمع المالبس  محطة إعادة التدوير 
)أو االستقبال المحلي إذا كان 

متوفًرا(

 محطة إعادة التدوير 
)أو االستقبال المحلي إذا كان 

متوفًرا(

محطة إعادة التدوير

التسليم نظام 

النفايات الكهربية

محطة إعادة التدوير أو اإلعادة 
إلى بائع التجزئة

التسليم نظام 

نفايات الحدائق

النفايات جمع  جهاز  التقطها 

الزجاجات البالستيكية لسوائل 
الغسيل / غسول الشعر/

الضمادات الفلين المنفصل في 
الحقيبة

أواني الزهور البالستيكية

حاويات التبغ الرطب

أكياس القهوة الوجبات الخفيفة

عبوات بالستيكية من اللحوم 
والدواجن واألسماك والفواكه 
والتوت والخضراوات واللحوم 

الباردة

علب بالستيكية / أكواب 
 بالستيكية / حاويات بالستيكية 
الفلين المتروك بشكٍل منفصل 

في كيس

األكياس البالستيكية

التدوير إعادة  منها في محطة  تخلصت 

يتم شطف العبوة وهزها 
ووضعها في حقيبة / كيس 
إعادة تدوير مربوط ثم تُلقى 
في حاوية النفايات أو تُوَضع 
بجانب حاوية الورق المقوى 
/ الورق. يتم التخلص من 

العبوة البالستيكية المتسخة مع 
النفايات العامة.

االلتقاط نظام 

العبوات
يكية النظيفة  البالست

األثاث

إطارات السيارة

الخشب

زيت الطهي

حديد خردة

الكراسي البالستيكية

ستايروفوم

الكتب
مفارش األرضيات

األنابيب المعدنية

علب معدنية

العبوات المصنوعة من 
األلومنيوم / الرقاقات المعدنية

فوهات الزجاجات المعدنية

األغطية المعدنية

شموع أضواء الشاي المستنفذة

علب بيرة / مشروبات غازية 
بدون الطبقة المعدنية

الزجاج / الزجاجات

الهواتف المحمولة

األحذية المضيئة

آالت حالقة

مجففات الشعر

األلعاب الكهربائية

معدات الحاسب اآللي

األجهزة المنزلية

الساعات

األسالك

الغراء

ب الخشب المشرَّ

نفايات الزيوت

المواد الكيميائية البطاريات

طالء / أصباغ / مواد ملونة

المصابيح الموفرة للطاقة

ارات البيضاء القطَّ

 العصي/الفروع 
)حتى قطر 10 سم(

الشجيرات / أوراق األشجار

الحشائش

فاكهة متساقطة من األشجار

العشب / الطحلب

نباتات / أزهار األصيص

أشجار عيد الميالد
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األصداف / القشور/
األنوية / الفاكهة القديمة /

الخضراوات

األسماك / المحار

مخلفات اللحوم / العظام /
صلصات الحساء / الدهون

قشر البيض

كميات صغيرة من مناشف 
المطبخ المتسخة

أكياس شاي / مرشحات قهوة /
حبوب بن

المخبوزات

نباتات / أزهار األصيص

شموع

 األلعاب المكسورة 
)دون بطاريات اللعب 

ائية( الكهرب

المنسوجات / المالبس / 
األحذية المتهالكة
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الرماد المبرد / فحم الشواء

حفاضات / مناشف صحية / 
فوط صحية /

 أعواد تنظيف األذن

األقراص المدمجة

أقالم حبر كروية الشكل
بالونات / العلك ال

أعقاب السجائر

المظاريف

الصحف

علب كرتون الحليب /
العصير

بيتزا /  علب كرتون ال
الزبادي / حبوب التغذية

لفافات ورق المطبخ /
المرحاض الفارغة

UKEBLADUKEBLAD

المجالت / الكتب

اإلعالنات

المالبس

األحذية / حقائب 
اليد / األحزمة

مناشف صحية

الستائر

مفارش سرير

مفارش المائدة

الربط  تذكر 
بعقدة 

مزدوجة!

علب البخاخ

النفايات العامة / أو المعاد 
استخدامها النفايات الخطرة

نفايات المعدية ال


