ARABO

كتيب التجميع المصنف
إرشادات لتنفيذ عملية فصل المخلفات بشكل سليم
المنطقة المركزية

بفضل البدء في تجميع المخلفات من أمام الباب  ،وبفض
عاصمة المح
أصبحت مدينة بوردينوني
مصنف ھي األعلى في إيطاليا ،مما أتاح التقليل بصورة
إلى مكب النفايات ،واحتواء التكلفة المتحملة من أجل التخلص
من أجل تقليل تكاليف الخدمة مرة أخرى ،وإعطاء قيمة
للتدوير ،فإن إدارة المجلس المحلي ،بالتعاون مع شركة ج
قررت تغيير نظام تجميع المخلفات الحالي في المنطقة
من خالل التعديل في تواتر التجميع وطرقه
بشكل خاص المخلفات الجافة المتبقية سيتم تجميعھا مرة
ARABO ZONA CENTRO
المدينة ،بينما الورق والبالستيك المعادن س
باقي أنحاء
وليس سويًا كما كان يحدث ،وسيتم االستمرار في تجميعھم
في ھذا الكتيب سنوفر جميع المعلومات من أجل است
المقدمة

المنطقة المركزية

بفضل البدء في تجميع المخلفات "من أمام الباب" ،وبفضل تعاون جميع المواطنين
أصبحت مدينة بوردينوني " "Pordenoneعاصمة المحافظة صاحبة نسبة تجميع
مصنف ھي األعلى في إيطاليا ،مما أتاح التقليل بصورة ملحوظة من تسليم المخلفات
إلى مكب النفايات ،واحتواء التكلفة المتحملة من أجل التخلص منھا.
من أجل تقليل تكاليف الخدمة مرة أخرى ،وإعطاء قيمة أكبر للمواد المجمعة القابلة
للتدوير ،فإن إدارة المجلس المحلي ،بالتعاون مع شركة جيا المساھمة "،"GEA spa
قررت تغيير نظام تجميع المخلفات الحالي في المنطقة المركزية والمركز التاريخي
من خالل التعديل في تواتر التجميع وطرقه.
بشكل خاص المخلفات الجافة المتبقية سيتم تجميعھا مرة في األسبوع ،كما يحدث في
باقي أنحاء المدينة ،بينما الورق والبالستيك /المعادن سيتم تسليمھم بشكل منفصل،
وليس سويًا كما كان يحدث ،وسيتم االستمرار في تجميعھم بنظام "من أمام الباب".
في ھذا الكتيب سنوفر جميع المعلومات من أجل استخدام أفضل للخدمة الجديدة
المقدمة:
التجميع من أمام الباب:
المخلفات الجافة المتبقية غير القابلة للتدوير
الورق /الكرتون
البالستيك /المعادن
التجميع من الشوارع:
الزجاج
المخلفات الرطبة
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نظام التجميع من أمام الباب
تجميع المخلفات "من المنزل" يضمن نظافة أكبر للبيئة وراحة للمواطنين .يجمع
العاملين المخلفات مباشرةً :يكفي وضع الحاوية و /أو الكيس المخصص خارج
المسكن ،في شارع عمومي وفي مكان واضح ،ووفقًا للمواعيد ال ُمشار إليھا في التقويم
الذي تم توفيره .يجب وضع الحاويات فقط عندما تمتلئ.
بالنسبة إلى الملكيات المشتركة الكبيرة سيكون تجميع المخلفات الجافة المتبقية عن
طريق صناديق كبيرة مخصصة لھذا االستخدام حصريًا .من ناحية أخرى فيما يتعلق
باألنشطة اإلنتاجية والتجارية يمكن طلب حاويات بأحجام أكبر من أجل تجميع
المخلفات الجافة المتبقية والورق و /أو البالستيك /المعادن عن طريق إرسال طلب
خاص إلى شركة جيا المساھمة "."GEA spa
المستخدمين منفردين تقع عليھم مسئولية استرجاع البراميل و /أو الحاويات بعد
إفراغھا ،ويجب عليھم حفظھا في ملكية خاصة.
pg. 4
تجميع المخلفات الجافة المتبقية غير القابلة للتدوير
ھذا القسم يشمل
شرائط الصوت والفيديو؛
أكياس المكانس؛
واألقراص الرقمية متعددة االستخدامات
األقراص المضغوطة
واألقراص المرنة؛
لعب األطفال واألغراض الصغيرة المصنوعة من البالستيك؛
األواني الخزفية؛
CAR
TA
المصابيح الوھاجة؛
أنابيب معجون األسنان وفرش األسنان؛
األمواس التي يتم التخلص منھا عقب االستخدام؛
حفاضات األطفال والفوط الصحية؛
الحقن ذات الغطاء؛
الورق المزيت أو المغطى بالبالستيك ،وورق الفرن؛
الورق الكيميائي اإليصاالت ؛
القطن المستعمل والضمادات الالصقة؛
3
الخرق البالية والمنسوجات؛

المستخدمين منفردين تقع عليھم مسئولية استرجاع البراميل و أو الحاويات بعد
إفراغھا ،ويجب عليھم حفظھا في ملكية خاصة

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 وفرش األسنان؛ األمواس التي يتم التخلص منھا عقب االستخدام؛ حفاضات األطفال والفوط الصحية؛ الحقن ذات الغطاء؛ الورق المزيت أو المغطى بالبالستيك ،وورق الفرن؛ الورق الكيميائي )اإليصاالت(؛ القطن المستعمل والضمادات الالصقة؛ الخرق البالية والمنسوجات؛ اإلسفنج والمطاط اإلسفنجي؛ أعقاب السجائر.!ال يشمل األمر جميع المخلفات التي يتم تسليمھا في الحاويات األخرى المخصصة
للتجميع المصنف نظرًا ألنه يمكن إعادة تدويرھا.
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ھذه المخلفات بعد وضعھا في األكياس المغلقة يتم تجميعھا من أمام الباب من كل
منطقة في اليوم المحدد مسبقًا في التقويم.
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.

تجميع الورق والكرتون
ھذا القسم يشمل
الورق األوراق واألظرف واألكياس ،الخ
العلب المصنوعة من الورق المقوى؛
حاويات تترا باك دون الغطاء؛
الصحف والمجالت؛
األوراق المصورة؛
علب المنظفات أو األطعمة المصنوعة من الورق المقوى؛
5
علب البيتزا الخالية من البقايا

من يحصل على الحاوية الصفراء يمكنه في حالة الحاجة طلب الحصول على أخرى
إضافية من أجل حفاضات األطفال وكبار السن

تجميع الورق والكرتون
ھذا القسم يشمل:
 الورق )األوراق واألظرف واألكياس ،الخ( العلب المصنوعة من الورق المقوى؛ حاويات تترا باك دون الغطاء؛ الصحف والمجالت؛ األوراق المصورة؛ علب المنظفات أو األطعمة المصنوعة من الورق المقوى؛ 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.

بالنسبة للمتاجر والمحال العامة توجد خدمة من أمام الباب لتجميع الكرتون
مواعيد التسليم وأيامه يقوم المدير المتصرف باإلخطار بھا لالشتراك اتصل بشركة
جيا
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ھذا القسم يشمل
الورق األوراق واألظرف واألكياس ،الخ
العلب المصنوعة من الورق المقوى؛
حاويات تترا باك دون الغطاء؛
الصحف والمجالت؛
األوراق المصورة؛
علب المنظفات أو األطعمة المصنوعة من الورق المقوى؛
علب البيتزا الخالية من البقايا
ال يشمل األمر
CAR
البوليستيرين؛
TA
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

! بالنسبة للمتاجر والمحال العامة توجد خدمة من أمام الباب لتجميع الكرتون.
مواعيد التسليم وأيامه يقوم المدير المتصرف باإلخطار بھا :لالشتراك اتصل بشركة
جيا "."GEA
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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؛ أشرطة ربط الطرود؛ الشماعات التي يتم الحصول عليھا مع المالبس.ال يشمل األمر:
 اإلبر التي تُستخ َدم لمرة واحدة؛ الورق المغطى بالبالستيك أو المزيت أو المتسخ؛ لعب األطفال أو األغراض البالستيكية األخرى؛ حافظات األقراص المضغوطة " /"CDاألقراص الرقمية متعددةاالستخدامات " /"DVDالشرائط؛
 المصاريع البالستيكية الدوارة؛ الخامات الكھربائية وخامات البناء؛ مناشر الغسيل.8

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؛
أشرطة ربط الطرود؛
الشماعات التي يتم الحصول عليھا مع المالبس
ال يشمل األمر
اإلبر التي تُستخ َدم لمرة واحدة؛
الورق المغطى بالبالستيك أو المزيت أو المتسخ؛
لعب األطفال أو األغراض البالستيكية األخرى؛
األقراص الرقمية متعددة
حافظات األقراص المضغوطة
الشرائط؛
االستخدامات
المصاريع البالستيكية الدوارة؛
الخامات الكھربائية وخامات البناء؛
مناشر الغسيل

يجب تسليم ھذه المخلفات في األكياس الصفراء الشفافة التي توفرھا شركة جيا
" ."GEAيجب وضع األكياس محكمة الغلق عند امتالئھا خارج المسكن على شارع
عمومي وفي مكان واضح في األيام والمواعيد المحددة مسبقًا.
! األكياس التي يتم تسليمھا بعد المرة األولى يجب الحصول عليھا من منفذ شركة جيا
"."GEA
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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(؛ اللمبات.! يجب تسليم الزجاجات واألوعية فارغة ومغسولة ودون أغطية معدنية.

يجب تسليم ھذه المخلفات غير معبأة دون كيس في البراميل الزرقاء المخصصة
الموجودة في الشوارع والمزودة بعجالت ،وھي موجودة في األرض التابعة للمجلس
المحلي
ال تضع أغراض من الخزف أو البورسلين

تجميع القسم العضوي الرطب
ھذا القسم يشمل
بقايا األطعمة؛
بقايا اللحوم واألسماك واألحشاء والجلود؛
الخبز القديم؛
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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 ؛
اللمبات
يجب تسليم الزجاجات واألوعية فارغة ومغسولة ودون أغطية معدنية

يجب تسليم ھذه المخلفات غير معبأة )دون كيس( في البراميل الزرقاء المخصصة
الموجودة في الشوارع والمزودة بعجالت ،وھي موجودة في األرض التابعة للمجلس
المحلي.
! ال تضع أغراض من الخزف أو البورسلين.

تجميع القسم العضوي الرطب
ھذا القسم يشمل
بقايا األطعمة؛
بقايا اللحوم واألسماك واألحشاء والجلود؛
الخبز القديم؛
العظام وحسك األسماك؛
 11القشور الفاكھة الجافة ،البيض ؛

ال تضع أغراض من الخزف أو البورسلين

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.
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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.

تجميع مخلفات الحدائق واألغصان المقطوعة
ھذا القسم يشمل
نباتات الحدائق؛
الحشائش المجزوزة وما ينتج عن عمليات التشذيب؛
األوراق؛
الحشائش؛
 13األفرع بما يتوافق مع أبعاد الحاوية ؛
الصناديق المصنوعة من الخشب غير المعالج

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".يمكن استالم ھذه المخلفات بنا ًء على الحجز عن طريق االتصال الھاتفي على رقم
الخدمة المجاني )يوم االستالم :االثنين(.
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 منزل 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(.

يجب أال يُترك على األرض قارورات /زجاجات تحتوي على زيت طعام.
بمجرد اإلفراغ يجب وضع الحاويات داخل صناديق القمامة المخصصة للتجميع
المصنف لألغلفة البالستيكية والمعادن ،أو داخل الكيس األصفر.

األدوية منتھية الصالحية
يجب وضعھا في الحاويات المخصصة الموجودة بالقرب من الصيدليات
15

البطاريات الفارغة

المصنف شارع
المدارس ؛الكيس األصفر
من أو داخل
بالقربادن،
لألغلفة البالستيكية والمع
الشارع المؤدي إلى السوبر ماركت ؛
سابقًا ؛

شارع
شارع
؛
شارع
منتھية الصالحية السوبر ماركت ؛
األدوية شارع
مطلع السوبر ماركت ؛
بعرض
؛
باتجاه ميدان
جادة
يجب وضعھا في الحاويات المخصصة الموجودة بالقرب من الصيدليات.
بالقرب من الكنيسة ؛
شارع
موقف سيارات السوبر ماركت
شارع

البطاريات الفارغة

يجب أال يُترك على األرض قارورات زجاجات تحتوي على زيت طعام

للتجميعمتاج
الموجودة لدى
صناديقاألنبوب
داخل ذات
المخصصة
وضعھا في
يجب
القمامة المخصصة
الحاوياتالحاويات
يجب وضع
بمجرد اإلفراغ
األصفر محالت تسويق الجديد م
وفي بعض
وفي
االلكترونية،
ماركت،الكيس
السوبر أو داخل
والمعادن،
الستيكية
األغراضلألغلفة الب
المصنف
البطاريات الصغيرة والبطاريات
األدوية منتھية الصالحية

األحبار وعبوات األحبار الخاصة بأجھزة الفاكس والطابعات

يجب وضعھا في الحاويات المخصصة الموجودة بالقرب من الصيدليات

يجب وضعھا في الحاويات المخصصة الصناديق البيئية الموجودة في مراكز اإلنتا
الفارغة الرقمية وفي محالت تسويق األحبار وعبواتھا
البطارياتبالطباعة
الخاصة
يجب وضعھا في الحاويات المخصصة "ذات األنبوب" الموجودة لدى متاجر
األغراض االلكترونية ،وفي السوبر ماركت ،وفي بعض محالت تسويق الجديد من
البطاريات الصغيرة والبطاريات.

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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األغراض االلكترونية ،وفي السوبر ماركت ،وفي بعض محالت تسويق الجديد من
البطاريات الصغيرة والبطاريات

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

المركز البيئي
يوجد في شارع ) NUOVA DI CORVAاتبع اإلرشادات الموجودة على الطريق
قاد ًما من شارع  Nuova di Corvaأو جادة  .(Trevisoمفتوح في المواعيد التالية
اإلجازات(:
اتبع اإلرشادات الموجودة على الطريق
باستثناءفي شارع
)يوجد
صباحا إلى
من االثنين إلى السبت من الساعة 08.00
12.00راظھ ًرا مفتوح في المواعيد التالية
جادة
ًأو
قاد ًما من شارع
الثالثاء والخميس من الساعة  02.00ظھ ًرا إلى  05.00عص ً
اإلجازات
 01.00ظھ ًرا إلى  06.00مسا ًء
باستثناء الساعة
السبت من

ظھ ًرا
صباحا إلى
من االثنين إلى السبت من الساعة
ً
الموجودة في
صناديق القمامة
الساعةال يمكن إلقائھا
المواد التي
ھنا
عص ًرا
ظھ ًرافيإلى
جميع من
تسليمخميس
يجب وال
الثالثاء
المتخصص سينسق التقسيم
العاملين
طاقم
.
الضخمة
المخلفات
خاص
وبشكل
الشوارع،
مسا ًء
ظھ ًرا إلى
السبت من الساعة
السليم للمخلفات ،وسيكون متواجدًا لتوفير المعلومات.

المواد التي ال يمكن إلقائھا في صناديق القمامة الموجودة في
جميع
ھنا يجب
المركز البيئي
لدى
تسليم:
تسليم يمكن
الشوارع ،وبشكل خاص المخلفات الضخمة طاقم العاملين المتخصص سينسق التقسيم
والكرتون؛
السليم الورق
يكون متواجدًا لتوفير المعلومات
للمخلفات ،وس

 األغلفة المصنوعة من الورق والكرتون؛ األغلفة الزجاجية والحاويات الزجاجية؛لدى المركز البيئي يمكن تسليم
 الزجاجات الكبيرة ،واأللواح الزجاجية ،الخ؛ البالستيك؛والكرتون؛األوراق والعلب والحاويات البالستيكية ،واأللواح
الورقالبالستيكية )
 األغلفةإيثيلين ،الخ(؛
األغلفةالمصنوعة
واألكياس
والكرتون؛
البوليالورق
من من
المصنوعة
وأوعية القلي ،واألوعية الحديدية
القدور
و
القصديرية،
الحاويات
 المعدن )األغلفة الزجاجية والحاويات الزجاجية؛
الشبَاك المعدنية ،الخ(؛
و
الحديدة،
وغير
الزجاجات ِ
الكبيرة ،واأللواح الزجاجية ،الخ؛
 األغلفة المعدنية؛البالستيك؛ال يحتوي على مواد خطيرة؛
 الخشب الذياألوراق والعلب والحاويات البالستيكية ،واأللواح
البالستيكية
األغلفة
المدھونة(؛
الخشبية )أيضًا
 األغلفةالضخمة؛
 المخلفاتالمصنوعة من البولي إيثيلين ،الخ ؛
واألكياس
الكلوروفلوروكربون
تحتوي
استخدامھا التي
المعدن المنتھي
 األجھزةاألوعية الحديدية
القدورعلىوأوعية القلي ،و
القصديرية ،و
الحاويات
)المجمدات ،الثالجات ،الخ(؛
الشبَاك المعدنية ،الخ ؛
وغير الحديدة ،و ِ
 األجھزة الكھربائية وااللكترونية المنتھي استخدامھا )التليفزيونات ،الشاشات،المعدنية؛
األغلفة الخ(؛
الطابعات،
خطيرة؛
مواد
على
يحتوي
ال
الذي
الخشب
 األجھزة المنزلية الصغيرة )الھواتف المحمولة ،أجھزة الراديو ،األجھزةالشحن،أيالخ
األغلفةأجھزة
اللوحية،
ض(ًا؛ المدھونة ؛
الخشبية
الصالحة لألكل؛
والدھون
 الزيوتالمخلفات الضخمة؛
التزليق؛
أجل
ومن
والتروس،
بالمحركات
الخاصة
األخرى
الزيوت
األجھزة المنتھي استخدامھا التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون
 المصابيح الالصفة ،والمخلفات األخرى التي تحتوي على الزئبق )لمباتالخ ؛
الثالجات،
المجمدات،
منخفضة االستھالك ،الخ(؛
اللمبات
الكاثود، ،
النيون ،أنابيب
الزيت؛الكھربائية وااللكترونية المنتھي استخدامھا التليفزيونات ،الشاشات،
األجھزة
 فالتر بطارياتالرصاص؛؛
الطابعات ،الخ
اإلطارات؛
 18األجھزة
األجھزة المنزلية الصغيرة الھواتف المحمولة ،أجھزة الراديو،
مبيدات الطفيليات ذات االستخدام المنزلي ؛

-

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؛
التسليم إلى المركز البيئي مجانًا فقط إذا كان الشخص ً من القاطنين
يمكن إتمام عمليات
 األغطية الفلينية .يمكن إتمام عمليات التسليم إلى المركز البيئي مجانا فقط إذا كان الشخص من القاطنفي مدينة بوردينوني
بوردينوني
في مدينة
القاطنين
مستند من
ظھارالشخص
إذا إكان
منمجانًا فقط
البيئي
المركز
التسليم
وإتباع
ھوية
الضروري
بالتسليم
منإلىيقوم
عملياتھوية
إتمام تحديد
يمكن أجل
من
تحديد ھوية من يقوم بالتسليم من الضروري إظھار مستند ھوية وإتب
في مدينة بوردينوني " من أجل
".
Pordenone
اإلجراءات التي يحددھا المدير المتصرف
يحددھا المدير
اإلجراءات التي
المتصرف مستند ھوية وإتباع
الضروري إظھار
بالتسليم من
من أجل تحديد ھوية من يقوم
المتصرف.
المخلفاتالمدير
التي يحددھا
اإلجراءات
المنزل
الضخمة من
استالم
خدمة
خدمة استالم المخلفات الضخمة من المنزل
استالممن المنزل
الضخمة
المخلفات
كبديلاستالم
خدمة
المخلفات الضخمة من المنزل ،وھي خدمة مدفوعة
خدمة
يمكن طلب
كبديل يمكن طلب خدمة استالم المخلفات الضخمة من المنزل ،وھي خدمة مدفوع
ويتم حجزھا عن طريق االتصال الھاتفي بالرقم المجاني لشركة جيا
مدفوعةلشركة جيا
خدمةالمجاني
بالرقم
االتصال
المخلفات طريق
حجزھا عن
كبديل يمكن طلب خدمةويتم
الضخمة من
استالم
الھاتفيوھي
المنزل،
المقطوعة مستثناة
عمليات استالم األغصان
مستثناة
المقطوعة
األغصان
استالم
عمليات
ذوي"."GEA
لشركةولجيا
تتعدى بالرقم
ممن الھاتفي
االتصال
حجزھا
ويتم
االحتياجات
المجاني عا ًما،
أعمارھم
طريقالسنة
عن لكبار
مجانية
الخدمة
عا ًما ،ولذوي االحتياجا
لكبار السنة ممن تتعدى أعمارھم
مجانية
عمليات استالم األغصانالخدمة
مستثناة
المقطوعة
.
الخاصة والمعاقين ،وذلك في حدود قطع لكل اتصال وھو ما يعتبر ساريًا فقط
وھو ما يعتبر ساريًا ف
لكل اتصال
والمعاقين ،وذلك
االحتياجات
قطعذوي
حدودعا ًما ،ول
في 65
أعمارھم
الخاصةممن تتعدى
لكبار السنة
مجانية
الخدمة
لألسرة
في العام
بمعدل طلب
لألسرة
العام
في
طلب
بمعدل
الخاصة والمعاقين ،وذلك في حدود  3قطع لكل اتصال )وھو ما يعتبر ساريًا فقط
المعلوماتلألسرة(.
طلب في العام
بمعدل
لمزيد من
لمزيد من المعلومات
المعلومات:
الرقممن
لمزيد
لشركة جيا
المجاني
الرقم المجاني لشركة جيا "800 50 10 77 "GEA
لشركة
الجزرالمجاني
الرقم
جيااألرض
تحت
الموجودة
الجزر الموجودة تحت األرض
الموجودة
األرضالمحلي ولدعم عمليات تجميع المخلفات العادية المتمثلة في
تحتللمجلس
التابعة
الجزرالمناطق
في
في المناطق التابعة للمجلس المحلي ولدعم عمليات تجميع المخلفات العادية المتمثلة
الورق والبالستيك /المعادن والزجاج يتوافر للمواطنين ولألنشطة التجارية الجزر
فيألنشطة التجارية الجز
المتمثلة ول
للمواطنين
يتوافر
والزجاج
المعادن
الورق
العادية
تجميع
والبالستيكعمليات
ولدعم
LUIGI
وشارع
المخلفات،
SAN ANTONIO
المحليفي بلدة
للمجلسالكائنة
التابعةاألرض
المناطقتحت
فيالموجودة
ألنشطة التجارية الجزر  ،وشارع
للمواطنينفيولبلدة
األرض الكائنة
تحت
الموجودة
يتوافر
والزجاج
المعادن
والبالستيك
الورق
 ،DE PAOLIوشارع  ،VIA DEL MAGLIOوشارع  ،JULIAوشارع
 ،وشار
 ،وشارع
الموجودة تحت األرض الكائنة في بلدة ،وشارع
وشارع
،
 .GORIZIAيجب تسليم المخلفات داخل فوھات التحميل ويجب عدم تركھا على
وشارع ويجب عدم تركھا ع
داخل فوھات ،التحميل
المخلفات
وشارع
يجب تسليم ،
األرض إطالقًا ،.وشارع
األرض إطالقً
المخلفاتا داخل فوھات التحميل ويجب عدم تركھا على
يجب تسليم
األرض إطالقًا
19

في المناطق التابعة للمجلس المحلي ولدعم عمليات تجميع المخلفات

المنزل
خدمة استالم المخلفات الضخمة من
المنز
الضخمة
المعادنخدمة
يمكن طلب
كبديل
ألنشط
للمواطنين
استالم يتوافر
والزجاج
والبالستيك
الورق
من وھي
المنزلول،
المخلفات من
الضخمة
المخلفات
استالم
خدمة
يمكن طلب
كبديل
المجاني
بالرقم
الھاتفي
االتصال
طريق
عن
حجزھا
ويتم
،
بلدة
في
الكائنة
األرض
تحت
الموجودة
مدفوعةلشركة ج
المجاني
الھاتفي
االتصال
طريق
حجزھا عن
كبديل يمكن طلب ويتم
بالرقمخدمة
وھي
األغصانالمنزل،
الضخمة من
المخلفات
خدمة استالم
المقطوعة
استالم
عمليات
مستثناة  ،وشارع
وشارع
،
مستثناة
المقطوعة
األغصان
استالم
عمليات
ممن جيا
السنةلشركة
المجاني
عا
تتعدى أعمارھم
بالرقملكبار
الھاتفيمجانية
ويتم حجزھا عن طريق االتصالالخدمة
ويجب
تتعدىداخل
المخلفات
التحميلا ،ولذو
فوھات عا ًم
أعمارھم
تسليمممن
يجبالسنة
لكبار
مجانية
الخدمةالمقطوعة
عمليات استالم األغصان
مستثناةوالمعاقين ،وذلك في حدود قطع لكل اتصال وھ
الخاصة
إطالقً
ا
األرض
وھو ما يع
ذوياتصال
قطعوللكل
حدود
في
وذلك
والمعاقين،
الخاصة
االحتياجات
عا ًما،
أعمارھم
تتعدى
ممن
السنة
الخدمة مجانية لكبار
بمعدل طلب في العام لألسرة
لألسرة
العام
في
طلب
بمعدل
الخاصة والمعاقين ،وذلك في حدود قطع لكل اتصال وھو ما يعتبر ساريًا فقط
بمعدل طلب في العام لألسرة
لمزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات
 "COMIECOوبالتعاون معھا
كومييكو "
المجاني لشركة جيا
لمزيد من المعلومات بدعم من الرقم
الرقم المجاني لشركة جيا
الجزر الموجودة تحت األرض
الرقم المجاني لشركة جياالرقم المجاني
الجزر الموجودة تحت األرض
المناطق التابعة للمجلس المحلي ولدعم عمليات تجميع المخ
الموقع في
الجزر الموجودة تحت األرض
االلكتروني
الورق والبالستيك المعادن والزجاج يتوافر للمواطنين ولأل
في المناطق التابعة للمجلس المحلي ولدعم عمليات تجميع المخلفات الع
المخلفاتفي بلدة
األرض الكائنة
الموجودة تحت
العادية
عمليات تجميع
ولدعم
المحلي
للمجلس
ألقيه
علىلفيأين
خاص
بشكل
التسليم
حول
تفصيلية
لمعلومات
ألنشطة ا
المتمثلةو
للمواطنين
اطلعيتوافر
والزجاج
المعادن
والبالستيك
في المناطق التابعة الورق
وشارعولألنشطة التجارية الجزر  ،وش
،
فين
للمواطني
والزجاج
الورق والبالستيك المعادن
وش
بلدة المخلفات داخل فوھات ،
يتوافرالكائنة
األرض
التدويرتحت
الموجودة
التحميل
تسليم
يجب
الموجودة تحت األرض الكائنة في ،بلدة
 ،وشارع  ،وشارع
وشارع
إطالقًا
األرض
وشارع
،
وشارع
،
 ،وشارع
يجب تسليم المخلفات داخل فوھات التحميل ويجب ع
المخلفات داخل فوھات التحميل ويجب عدم تركھا على
يجب تسليم
األرض إطالقًا
األرض إطالقًا
بدعم من كومييكو
10 77ГАРЯЧА
الرقم المجاني
ЛІНІЯ
بدعم من كومييكو بدعم من كومييكو وبالتعاون معھا

الرقم المجاني

الرقم المجاني

الموقع االلكتروني

وبالتعاون معھا

وبالتعاون معھا

لمعلومات تفصيلية حول التسليم اطلع بشكل خاص على أين
التدويرwww.gea-pn.it
الموقع االلكتروني الموقع االلكتروني:

إعادة ألقيه و
قاموس أين
خاص على
اطلعأينبشكل
لمعلومات
ألقيه" و"
التسليمعلى "
حولخاص
تفصيليةبشكل
التسليم اطلع
)لمعلومات تفصيلية حول
التدوير"(.
التدوير

