كتيب التجميع المصنف
إرشادات لتنفيذ عملية فصل المخلفات بشكل سليم

مشروع التجميع المصنف في مدينة بوردينوني
إلدارة المخلفات المدنية ،والھدف منه التقليل من انبعاث
وحماية البيئة بصورة أفضل ،وتحسين التجميع المصنف،
وتقليل مصروفات التعامل مع المخلفات

في ھذا الكتيب ستجدون جميع المعلومات من أجل استخدام
التجميع من أمام الباب
المخلفات المتبقية غير القابلة للتدوير
ARABO ZONA ESTERNA
التجميع من الشوارع
الورق الكرتون
البالستيك المعادن
الزجاج

كتيب التجميع المصنف
إرشادات لتنفيذ عملية فصل المخلفات بشكل سليم

مشروع التجميع المصنف في مدينة بوردينوني " "Pordenoneنشأ كعملية مبتكرة
إلدارة المخلفات المدنية ،والھدف منه التقليل من انبعاث غازات االحتباس الحراري،
وحماية البيئة بصورة أفضل ،وتحسين التجميع المصنف ،وإعادة تدوير أكبر للخامات،
وتقليل مصروفات التعامل مع المخلفات.
في ھذا الكتيب ستجدون جميع المعلومات من أجل استخدام أفضل للخدمة المقدمة:
-

التجميع من أمام الباب
المخلفات المتبقية غير القابلة للتدوير

-

التجميع من الشوارع
الورق /الكرتون
البالستيك /المعادن
الزجاج
المخلفات الرطبة

نظام من أمام الباب
تجميع المخلفات الجافة المتبقية من المنزل يضمن نظافة أكبر للبيئة وراحة
للمواطنين يجمع العاملين المخلفات مباشرةً يكفي ضع الحاوية الصفراء المخصصة
فقط عندما تمتلئ خارج المسكن ،في شارع عمومي وفي مكان واضح ،بعد الساعة
مسا ًء في المساء السابق لليوم المحدد مسبقًا للتجميع
بالنسبة إلى الملكيات المشتركة الكبيرة سيكون تجميع المخلفات الجافة المتبقية عن
طريق صناديق كبيرة مخصصة لھذا االستخدام حصريًا
األنشطة اإلنتاجية والتجارية مزودة بحاويات تتناسب مع إنتاج المخلفات الجافة
المتبقية
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الزجاج
المخلفات الرطبة

نظام من أمام الباب
تجميع المخلفات الجافة المتبقية "من المنزل" يضمن نظافة أكبر للبيئة وراحة
للمواطنين .يجمع العاملين المخلفات مباشرةً :يكفي ضع الحاوية الصفراء المخصصة
فقط عندما تمتلئ خارج المسكن ،في شارع عمومي وفي مكان واضح ،بعد الساعة
 07.30مسا ًء في المساء السابق لليوم المحدد مسبقًا للتجميع.
بالنسبة إلى الملكيات المشتركة الكبيرة سيكون تجميع المخلفات الجافة المتبقية عن
طريق صناديق كبيرة مخصصة لھذا االستخدام حصريًا.
األنشطة اإلنتاجية والتجارية مزودة بحاويات تتناسب مع إنتاج المخلفات الجافة
المتبقية.
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تجميع المخلفات الجافة المتبقية )غير القابلة للتدوير(
ھذا القسم يشمل:
 شرائط الصوت والفيديو؛ أكياس المكانس؛ األقراص المضغوطة " "CDواألقراص الرقمية متعددة االستخدامات" "DVDواألقراص المرنة؛
 لعب األطفال واألغراض الصغيرة المصنوعة من البالستيك؛ األواني الخزفية؛ المصابيح الوھاجة؛ أنابيب معجون األسنان؛ األمواس التي يتم التخلص منھا عقب االستخدام؛ حفاضات األطفال والفوط الصحية؛ الحقن ذات الغطاء؛ الورق المزيت أو المغطى بالبالستيك؛ الورق الكيميائي )اإليصاالت(؛ القطن المستعمل؛ الخرق البالية والمنسوجات.!ال يشمل األمر جميع المخلفات التي يتم تسليمھا في الحاويات األخرى المخصصة
للتجميع المصنف نظرًا ألنه يمكن إعادة تدويرھا.

بعد وضع ھذه المخلفات في أكياس مغلقة سيتم تجميعھا من أمام الباب في اليوم المحدد
مسبقًا في التقويم بالنسبة لكل منطقة
الحاوية الصفراء فقط عندما تمتلئ يجب وضعھا خارج المنزل في شارع عمومي
وفي مكان واضح ،وذلك في مساء اليوم السابق لذلك المحدد مسبقًا من أجل التجميع من
جانب العاملين فيما بعد يجب على كل مستخدم استعادة حاويته ليضعھا في منطقته
الخاصة
الملكيات المشتركة المزودة بصندوق كبير خاص سيتم خدمتھا بالتزامن مع المرور من
أجل إفراغ البراميل الصغيرة الصفراء
من يحصل على الحاوية الصفراء يمكنه في حالة الحاجة طلب الحصول على أخرى
إضافية من أجل حفاضات األطفال وكبار السن
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المصابيح الوھاجة؛
أنابيب معجون األسنان؛
األمواس التي يتم التخلص منھا عقب االستخدام؛
حفاضات األطفال والفوط الصحية؛
الحقن ذات الغطاء؛
الورق المزيت أو المغطى بالبالستيك؛
الورق الكيميائي اإليصاالت ؛
القطن المستعمل؛
الخرق البالية والمنسوجات
ال يشمل األمر جميع المخلفات التي يتم تسليمھا في الحاويات األخرى المخصصة
للتجميع المصنف نظرًا ألنه يمكن إعادة تدويرھا

بعد وضع ھذه المخلفات في أكياس مغلقة سيتم تجميعھا من أمام الباب في اليوم المحدد
مسبقًا في التقويم بالنسبة لكل منطقة.
الحاوية الصفراء فقط عندما تمتلئ يجب وضعھا خارج المنزل في شارع عمومي
وفي مكان واضح ،وذلك في مساء اليوم السابق لذلك المحدد مسبقًا من أجل التجميع من
جانب العاملين .فيما بعد يجب على كل مستخدم استعادة حاويته ليضعھا في منطقته
الخاصة.
الملكيات المشتركة المزودة بصندوق كبير خاص سيتم خدمتھا بالتزامن مع المرور من
أجل إفراغ البراميل الصغيرة الصفراء.
!من يحصل على الحاوية الصفراء يمكنه في حالة الحاجة طلب الحصول على أخرى
إضافية من أجل حفاضات األطفال وكبار السن.
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تجميع الورق والكرتون
ھذا القسم يشمل:
 الورق )األوراق واألظرف واألكياس ،الخ( العلب الكرتونية؛ حاويات تترا باك دون الغطاء؛ الصحف والمجالت؛ األوراق المصورة؛ علب المنظفات أو األطعمة المصنوعة من الكرتون؛ علب البيتزا الخالية من البقايا.ال يشمل األمر:
 البوليستيرين؛ الورق المغطى بالبالستيك أو المزيت أو المتسخ؛ المناديل الورقية؛ ورق السيلوفان والنايلون؛ المناديل المبللة؛ األكياس متعددة الطبقات التي تحتوي على خامات مختلفة؛ الورق الكيميائي )اإليصاالت(.! قم بإزالة بقايا األطعمة المحتملة من الورق إن أمكن )أشطف حاويات تترا باك!( .في
جميع األحوال ال تضع ورق متسخ لكي ال تذھب عمليات إعادة التدوير ھبا ًء.

يجب تسليم ھذه المخلفات غير معبأة دون كيس بالستيكي في الصناديق الصفراء
المخصصة الموجودة في الشوارع في األراضي التابعة للمجلس المحلي
يجب طي الكرتون قبل التسليم لكي يحتل مساحة أقل في الصندوق

6

تجميع الورق والكرتون
ھذا القسم يشمل
الورق األوراق واألظرف واألكياس ،الخ
العلب الكرتونية؛
حاويات تترا باك دون الغطاء؛
الصحف والمجالت؛
األوراق المصورة؛
علب المنظفات أو األطعمة المصنوعة من الكرتون؛
علب البيتزا الخالية من البقايا
ال يشمل األمر
البوليستيرين؛
الورق المغطى بالبالستيك أو المزيت أو المتسخ؛
المناديل الورقية؛
ورق السيلوفان والنايلون؛
المناديل المبللة؛
األكياس متعددة الطبقات التي تحتوي على خامات مختلفة؛
الورق الكيميائي اإليصاالت
قم بإزالة بقايا األطعمة المحتملة من الورق إن أمكن أشطف حاويات تترا باك
جميع األحوال ال تضع ورق متسخ لكي ال تذھب عمليات إعادة التدوير ھبا ًء

في

يجب تسليم ھذه المخلفات غير معبأة )دون كيس بالستيكي( في الصناديق الصفراء
المخصصة الموجودة في الشوارع في األراضي التابعة للمجلس المحلي.
! يجب طي الكرتون قبل التسليم لكي يحتل مساحة أقل في الصندوق.
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تجميع األغلفة البالستيكية والمعادن
ھذا القسم يشمل:
 الزجاجات وحاويات السوائل المصنوعة من البالستيك؛ ورق السيلوفان والنايلون المخصص للتغليف؛ علب الزبادي الصغيرة؛ العلب البالستيكية الصغيرة المخصصة لألطعمة؛ الصھاريج المخصصة لالستخدام المنزلي؛ أواني األطعمة المصنوعة من البوليستيرين؛ الحاويات البالستيكية المقولبة )على سبيل المثال المخصصة للبيض والفُ َرش،الخ(؛
 أكياس المشتريات وأكياس تغليف المالبس؛ العبوات المعدنية الصغيرة المصنوعة من األلومونيوم؛ األوعية والعبوات المعدنية المخصصة للمربى والزيوت واألطعمة األخرى،الخ؛
 عبوات رش الرذاذ الفارغة التي تحمل رمزي " "Tو /أو ""F؛ علب األطعمة الصغيرة؛ أواني األطعمة المصنوعة من البالستيك /األلومونيوم /القصدير/البوليستيرين؛
 أوراق األلومونيوم؛ األطباق واألكواب البالستيكية التي يتم التخلص منھا عقب االستخدام.ال يشمل األمر:
 اإلبر التي تُستخدَم لمرة واحدة؛ الورق المغطى بالبالستيك أو المزيت أو المتسخ؛ لعب األطفال أو األغراض البالستيكية األخرى؛ حافظات األقراص المضغوطة " /"CDاألقراص الرقمية متعددةاالستخدامات " /"DVDالشرائط؛
 شماعات المالبس؛ مناشر الغسيل؛ المصاريع البالستيكية الدوارة؛ -الخامات الكھربائية وخامات البناء.

الزجاجات والقوارير يجب أن تكون فارغة ،ويجب سحقھا قبل التسليم لكي تحتل
مساحة أقل في الصندوق

8

أكياس المشتريات وأكياس تغليف المالبس؛
العبوات المعدنية الصغيرة المصنوعة من األلومونيوم؛
األوعية والعبوات المعدنية المخصصة للمربى والزيوت واألطعمة األخرى،
الخ؛
؛
و أو
عبوات رش الرذاذ الفارغة التي تحمل رمزي
علب األطعمة الصغيرة؛
أواني األطعمة المصنوعة من البالستيك األلومونيوم القصدير
البوليستيرين؛
أوراق األلومونيوم؛
األطباق واألكواب البالستيكية التي يتم التخلص منھا عقب االستخدام
ال يشمل األمر
اإلبر التي تُستخدَم لمرة واحدة؛
الورق المغطى بالبالستيك أو المزيت أو المتسخ؛
لعب األطفال أو األغراض البالستيكية األخرى؛
األقراص الرقمية متعددة
حافظات األقراص المضغوطة
الشرائط؛
االستخدامات
شماعات المالبس؛
مناشر الغسيل؛
المصاريع البالستيكية الدوارة؛
الخامات الكھربائية وخامات البناء

! الزجاجات والقوارير يجب أن تكون فارغة ،ويجب سحقھا قبل التسليم لكي تحتل
مساحة أقل في الصندوق.
ھذه المخلفات يجب تسليمھا غير معبأة ،وذلك في الصناديق الزرقاء المخصصة
الموجودة في الشوارع في األراضي التابعة للمجلس المحلي.
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تجميع الزجاج
ھذا القسم يشمل:
 الزجاجات المصنوعة من الزجاج؛ األوعية الزجاجية؛ الحاويات األخرى المصنوعة من الزجاج.ال يشمل األمر:
 األكواب؛ الخزف؛ األلواح الزجاجية؛ لمبات النيون؛ البورسلين؛ المرايا؛ األغراض المصنوعة من الخرف الزجاجي )مثل البيركس(.! يجب تسليم الزجاجات واألوعية فارغة ومغسولة ودون أغطية معدنية.

يجب تسليم ھذه المخلفات غير معبأة دون كيس في البراميل الزرقاء المخصصة
المزودة بعجالت والموجودة في الشوارع في األراضي التابعة للمجلس المحلي

تجميع القسم العضوي الرطب
ھذا القسم يشمل
بقايا األطعمة؛
بقايا اللحوم واألسماك واألحشاء والجلود؛
الخبز القديم؛
العظام وحسك األسماك؛
القشور الفاكھة الجافة ،البيض ؛
المناديل المبللة والمناديل الورقية؛
فالتر أو رواسب القھوة أو الشاي؛
10
أسمدة النباتات؛
نتاج عمليات التشذيب الصغيرة لنباتات األماكن الداخلية أو الشرفات،

تجميع الزجاج
ھذا القسم يشمل
الزجاجات المصنوعة من الزجاج؛
األوعية الزجاجية؛
الحاويات األخرى المصنوعة من الزجاج
ال يشمل األمر
األكواب؛
الخزف؛
األلواح الزجاجية؛
لمبات النيون؛
البورسلين؛
المرايا؛
األغراض المصنوعة من الخرف الزجاجي مثل البيركس
يجب تسليم الزجاجات واألوعية فارغة ومغسولة ودون أغطية معدنية

يجب تسليم ھذه المخلفات غير معبأة )دون كيس( في البراميل الزرقاء المخصصة
المزودة بعجالت والموجودة في الشوارع في األراضي التابعة للمجلس المحلي.

تجميع القسم العضوي الرطب
ھذا القسم يشمل
بقايا األطعمة؛
بقايا اللحوم واألسماك واألحشاء والجلود؛
الخبز القديم؛
العظام وحسك األسماك؛
القشور الفاكھة الجافة ،البيض ؛
المناديل المبللة والمناديل الورقية؛
فالتر أو رواسب القھوة أو الشاي؛
أسمدة النباتات؛
نتاج عمليات التشذيب الصغيرة لنباتات األماكن الداخلية أو الشرفات،
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واألزھار المقطوعة؛

يجب تسليم ھذه المخلفات غير معبأة دون كيس في البراميل الزرقاء المخصصة
المزودة بعجالت والموجودة في الشوارع في األراضي التابعة للمجلس المحلي

تجميع القسم العضوي )الرطب(
ھذا القسم يشمل:
 بقايا األطعمة؛ بقايا اللحوم واألسماك واألحشاء والجلود؛ الخبز القديم؛ العظام وحسك األسماك؛ القشور )الفاكھة الجافة ،البيض(؛ المناديل المبللة والمناديل الورقية؛ فالتر أو رواسب القھوة أو الشاي؛ أسمدة النباتات؛ نتاج عمليات التشذيب الصغيرة لنباتات األماكن الداخلية أو الشرفات،واألزھار المقطوعة؛
 الرماد )نتيجة للخشب المحترق(؛ المضاجع غير الصناعية للحيوانات المنزلية.ال يشمل األمر جميع المواد غير القابلة للتحلل البيولوجي أو الحشائش المجزوزة
واألغصان المقطوعة بكميات غير مناسبة لسعة الحاويات.

يجب تسليم المخلفات في أكياس قابلة للتحلل البيولوجي وحاصلة على شھادة بالقابلية
أو خامات مماثلة في الحاويات
للتحول إلى سماد الورق أو ماتر بي
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المزودة بعجالت والموجودة في الشوارع في األراضي التابعة للمجلس المحلي

تجميع القسم العضوي الرطب
ھذا القسم يشمل
بقايا األطعمة؛
بقايا اللحوم واألسماك واألحشاء والجلود؛
الخبز القديم؛
العظام وحسك األسماك؛
القشور الفاكھة الجافة ،البيض ؛
المناديل المبللة والمناديل الورقية؛
فالتر أو رواسب القھوة أو الشاي؛
أسمدة النباتات؛
نتاج عمليات التشذيب الصغيرة لنباتات األماكن الداخلية أو الشرفات،
واألزھار المقطوعة؛
الرماد نتيجة للخشب المحترق ؛
المضاجع غير الصناعية للحيوانات المنزلية
ال يشمل األمر جميع المواد غير القابلة للتحلل البيولوجي أو الحشائش المجزوزة
واألغصان المقطوعة بكميات غير مناسبة لسعة الحاويات

يجب تسليم المخلفات في أكياس قابلة للتحلل البيولوجي وحاصلة على شھادة بالقابلية
للتحول إلى سماد )الورق أو ماتر بي " "Mater Biأو خامات مماثلة( في الحاويات
الحمراء المخصصة المزودة بعجالت والموجودة في الشوارع في المناطق التابعة
للمجلس المحلي.
pg. 14
تجميع مخلفات الحدائق واألغصان المقطوعة
ھذا القسم يشمل
نباتات الحدائق؛
الحشائش المجزوزة وما ينتج عن عمليات التشذيب؛
األوراق؛
الحشائش؛
األفرع بما يتوافق مع أبعاد الحاوية ؛
الصناديق المصنوعة من الخشب غير المعالج
13ال يشمل األمر
المخلفات العضوية الناتجة عن المطابخ والموائد رطبة ؛

الحمراء المخصصة المزودة بعجالت والموجودة في الشوارع في المناطق التابعة
للمجلس المحلي
تجميع مخلفات الحدائق واألغصان المقطوعة
ھذا القسم يشمل:
 نباتات الحدائق؛ الحشائش المجزوزة وما ينتج عن عمليات التشذيب؛ األوراق؛ الحشائش؛ األفرع )بما يتوافق مع أبعاد الحاوية(؛ الصناديق المصنوعة من الخشب غير المعالج.ال يشمل األمر:
 المخلفات العضوية الناتجة عن المطابخ والموائد )رطبة(؛ -جميع األشياء التي ال تشملھا فئة "مخلفات الحدائق واألغصان المقطوعة".

يجب تسليم ھذه المخلفات غير معبأة ،دون حاويات أو أكياس بالستيكية ،في الصناديق
الخضراء المخصصة الموجودة في الشوارع في األراضي التابعة للمجلس المحلي
المواد الناتجة عن صيانة المساحات الخضراء الخاصة بحد أقصى متر مكعب يمكن
أن يسلمھا المستخدمون من أصحاب المنازل مجانًا لدى مركز التجميع الموجود في
مع حجز فتح الموقع على الرقم المجاني لشركة جيا
شارع
بالنسبة للمستخدمين من غير أصحاب المنازل يُرجى التواصل على الرقم المجاني
لشركة جيا
الرقم المجاني لشركة جيا
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الحمراء المخصصة المزودة بعجالت والموجودة في الشوارع في المناطق التابعة
للمجلس المحلي
تجميع مخلفات الحدائق واألغصان المقطوعة
ھذا القسم يشمل
نباتات الحدائق؛
الحشائش المجزوزة وما ينتج عن عمليات التشذيب؛
األوراق؛
الحشائش؛
األفرع بما يتوافق مع أبعاد الحاوية ؛
الصناديق المصنوعة من الخشب غير المعالج
ال يشمل األمر
المخلفات العضوية الناتجة عن المطابخ والموائد رطبة ؛
جميع األشياء التي ال تشملھا فئة مخلفات الحدائق واألغصان المقطوعة

يجب تسليم ھذه المخلفات غير معبأة ،دون حاويات أو أكياس بالستيكية ،في الصناديق
الخضراء المخصصة الموجودة في الشوارع في األراضي التابعة للمجلس المحلي.
المواد الناتجة عن صيانة المساحات الخضراء الخاصة بحد أقصى  2متر مكعب يمكن
أن يسلمھا المستخدمون من أصحاب المنازل مجانًا لدى مركز التجميع الموجود في
شارع  SPEZZADUREمع حجز فتح الموقع على الرقم المجاني لشركة جيا
"."GEA
بالنسبة للمستخدمين من غير أصحاب المنازل يُرجى التواصل على الرقم المجاني
لشركة جيا "."GEA
الرقم المجاني لشركة جيا ""GEA
800 50 10 77
ГАРЯЧА ЛІНІЯ GEA
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زيت الطعام
يجب تسليمه لدى المركز البيئي الكائن في شارع  Nuova di Corvaأو في نقاط
التجميع المخصصة:
-

شارع ) Bassanoبجوار الجزيرة البيئية(؛
شارع ) Beata Domicillaبالقرب من الكنيسة(؛
شارع ) Cappucciniموقف السيارات بالمقابر(؛
شارع ) Carpaccioالسوبر ماركت(؛
شارع ) Damiano Chiesaبالقرب من المنزل رقم (33؛
شارع ) Via della Ferrieraبجوار كشك بيع الصحف(؛
شارع ) Galileiموقف السيارات(؛
جادة ) Grigolettiموقف السيارات خلف (PAM؛
شارع ) Juliaالجزيرة الموجودة تحت األرض(؛
شارع ) Latisanaزاوية (L.go Cervignano؛
شارع ) Maggioreبالقرب من المدارس(؛
شارع ) Manzoniالشارع المؤدي إلى السوبر ماركت(؛
شارع  Fiera) Molinariسابقًا(؛
شارع Murri؛
شارع ) Poffabroالسوبر ماركت(؛
بعرض ) San Giorgioمطلع السوبر ماركت(؛
جادة ) Trentoباتجاه ميدان (Risorgimento؛
شارع ) Vallenoncelloبالقرب من الكنيسة(؛
شارع ) Volt de Queriniموقف سيارات السوبر ماركت(.

البطاريات الفارغة
يجب وضعھا في الحاويات المخصصة "ذات األنبوب" الموجودة لدى متاجر
األغراض االلكترونية ،وفي السوبر ماركت ،وفي بعض محالت تسويق الجديد من
البطاريات الصغيرة والبطاريات.

األدوية منتھية الصالحية
يجب وضعھا في الحاويات المخصصة الموجودة لدى الصيدليات
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األغراض االلكترونية ،وفي السوبر ماركت ،وفي بعض محالت تسويق الجديد من
البطاريات الصغيرة والبطاريات

األدوية منتھية الصالحية
يجب وضعھا في الحاويات المخصصة الموجودة لدى الصيدليات.
األحبار وعبوات األحبار الخاصة بأجھزة الفاكس والطابعات
يجب وضعھا في الحاويات المخصصة الصناديق البيئية الموجودة في مراكز اإلنتاج
الخاصة بالطباعة الرقمية وفي محالت تسويق األحبار وعبواتھا.
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المركز البيئي
يوجد في شارع ) NUOVA DI CORVAاتبع اإلرشادات الموجودة على الطريق
قاد ًما من شارع  Nuova di Corvaأو جادة  .(Trevisoمفتوح في المواعيد التالية
)باستثناء اإلجازات(:
صباحا إلى  12.00ظھ ًرا
من االثنين إلى السبت من الساعة 08.00
ً
الثالثاء والخميس من الساعة  02.00ظھ ًرا إلى  05.00عص ًرا
السبت من الساعة  01.00ظھ ًرا إلى  06.00مسا ًء
ھنا يجب تسليم جميع المواد التي ال يمكن إلقائھا في صناديق القمامة الموجودة في
الشوارع ،وبشكل خاص المخلفات الضخمة .طاقم العاملين المتخصص سينسق التقسيم
السليم للمخلفات ،وسيكون متواجدًا لتوفير المعلومات.
لدى المركز البيئي يمكن تسليم:
-

الورق والكرتون؛
األغلفة المصنوعة من الورق والكرتون؛
األغلفة الزجاجية والحاويات الزجاجية والزجاجات الكبيرة ،واأللواح
الزجاجية ،الخ؛
البالستيك؛
األغلفة البالستيكية )األوراق والعلب والحاويات البالستيكية ،واأللواح
واألكياس المصنوعة من البولي إيثيلين ،الخ(؛
المعدن )الحاويات القصديرية ،والقدور وأوعية القلي ،واألوعية الحديدية
والشبَاك المعدنية ،الخ(؛
وغير الحديدة،
ِ
األغلفة المعدنية؛
الخشب الذي ال يحتوي على مواد خطيرة؛
األغلفة الخشبية )أيضًا المدھونة(؛
المخلفات الضخمة؛
األجھزة المنتھي استخدامھا التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون
)المجمدات ،الثالجات ،الخ(؛
األجھزة الكھربائية وااللكترونية المنتھي استخدامھا )التليفزيونات ،الشاشات،
الطابعات ،الخ(؛
األجھزة المنزلية الصغيرة )الھواتف المحمولة ،أجھزة الراديو ،األجھزة
اللوحية ،أجھزة الشحن ،الخ(؛
الزيوت والدھون الصالحة لألكل؛
الزيوت األخرى الخاصة بالمحركات والتروس ،ومن أجل التزليق؛
المصابيح الالصفة ،والمخلفات األخرى التي تحتوي على الزئبق )لمبات
النيون ،أنابيب الكاثود ، ،اللمبات منخفضة االستھالك ،الخ(؛
فالتر الزيت؛
بطاريات الرصاص؛
اإلطارات؛
مبيدات الطفيليات ذات االستخدام المنزلي ؛
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-

-

الزيوت والدھون الصالحة لألكل؛
الزيوت األخرى الخاصة بالمحركات والتروس ،ومن أجل التزليق؛
المصابيح الالصفة ،والمخلفات األخرى التي تحتوي على الزئبق لمبات
النيون ،أنابيب الكاثود ، ،اللمبات منخفضة االستھالك ،الخ ؛
فالتر الزيت؛
بطاريات الرصاص؛
اإلطارات؛
مبيدات الطفيليات )ذات االستخدام المنزلي(؛
أدوية تسميم الخاليا وتثبيط الخاليا؛
البطاريات والمراكم التي تحتوي على الرصاص والنيكل -الكادمويم
والزئبق؛
الدھانات واألحبار والملصقات وأنواع الراتينج التي تحتوي على مواد
خطيرة؛
األغلفة المصنوعة من خامات مختلطة )عبوات األحبار وأحبار الطابعات،
الخ(؛

المخلفات مختلطة التركيب ،وما ينتج عن عمليات الھدم )السيراميك ،البالط،
األسمنت ،الخ(؛ باستثناء تلك الخطيرة؛
األغطية الفلينية.

يمكن إتمام عمليات التسليم إلى المركز البيئي مجانًا فقط إذا كان الشخص من القاطنين
في مدينة بوردينوني "."Pordenone
من أجل تحديد ھوية من يقوم بالتسليم من الضروري إظھار مستند ھوية وإتباع
اإلجراءات التي يحددھا المدير المتصرف.
خدمة استالم المخلفات الضخمة من المنزل
كبديل يمكن طلب خدمة استالم المخلفات الضخمة من المنزل ،وھي خدمة مدفوعة
ويتم حجزھا عن طريق االتصال الھاتفي بالرقم المجاني لشركة جيا "."GEA
عمليات استالم األغصان المقطوعة مستثناة.
الخدمة مجانية لكبار السنة ممن تتعدى أعمارھم  65عا ًما ،ولذوي االحتياجات
الخاصة والمعاقين ،وذلك في حدود  3قطع لكل اتصال )وھو ما يعتبر ساريًا فقط
بمعدل طلب في العام لألسرة(.
لمزيد من المعلومات:
الرقم المجاني لشركة جيا "800 50 10 77 "GEA
الموقع االلكترونيwww.gea-pn.it :
www.comune.pordenone.it
ГАРЯЧА ЛІНІЯ GEA

الرقم المجاني
www.gea-pn.it
الموقع االلكتروني
 www.comune.pordenone.itقاموس إعادة
لمعلومات تفصيلية حول التسليم اطلع بشكل خاص على أين ألقيه و
التدوير
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يمكن إتمام عمليات التسليم إلى المركز البيئي مجانًا فقط إذا كان الشخص من القاطنين
في مدينة بوردينوني
وإتباع
المركزإظھار
الضروري
عملياتمن
يقومإتمامبالتسليم
الشخص من القاط
ھوية كان
مستندفقط إذا
البيئي مجانًا
التسليم إلى
من أجل تحديد ھوية منيمكن
بوردينوني
اإلجراءات التي يحددھا في
مدينةمتصرف
المدير ال

من أجل تحديد ھوية من يقوم بالتسليم من الضروري إظھار مستند ھوية وإ
يحددھا المدير المتصرف
منالتي
اإلجراءات
المنزل
خدمة استالم المخلفات الضخمة

خدمة استالم المخلفات الضخمة من المنزل
المنزل ،وھي خدمة مدفوعة
كبديل يمكن طلب خدمة استالم المخلفات الضخمة من
المخلفاتلشركة
استالمالمجاني
بالرقم
الھاتفي
االتصال
جيامن المنزل ،وھي خدمة مدف
الضخمة
خدمة
يمكن طلب
ويتم حجزھا عن طريقكبديل
مستثناة
المقطوعة
عمليات استالم األغصان ويتم حجزھا عن طريق االتصال الھاتفي بالرقم المجاني لشركة جيا
مستثناةا ،ولذوي االحتياجات
المقطوعة عا ًم
أعمارھم
استالمعدى
عملياتممن تت
الخدمة مجانية لكبار السنة
األغصان
وھو ما
قطع لكل
الخدمة حدود
الخاصة والمعاقين ،وذلك في
عاا ًما،فقطولذوي االحتياج
أعمارھم
اتصال تتعدى
السنة ممن
مجانية لكبار
يعتبر ساريً
الخاصة والمعاقين ،وذلك في حدود قطع لكل اتصال وھو ما يعتبر ساريًا
بمعدل طلب في العام لألسرة
بمعدل طلب في العام لألسرة

لمزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات
الرقم المجاني لشركة جيا
الرقم المجاني لشركة جيا
الموقع االلكتروني
الموقع االلكتروني
ГАРЯЧА ЛІНІЯ

الرقم المجاني 800 50 10 77
الرقم المجاني
الموقع االلكترونيwww.gea-pn.it :
الموقع االلكتروني
)لمعلومات تفصيلية حول التسليم اطلع بشكل خاص على أين ألقيه و قاموس إع
)لمعلومات تفصيلية حول التسليم اطلع بشكل خاص على "أين ألقيه" و"قاموس إعادة
التدوير

التدوير"(.

