
)Vetlanda( و وتالندا )Uppvidinge( ژ راهنمای تفکیک زباله برای آن�ب )Aneby(، اکشو )Eksjö(، ساوشو )Sävsjö(، اوپویدی�ن
آنالین! تفکیک  راهنمای   -  www.rattipasen.se

  زباله ها�ی که یا به مرکز بازیافت یم روند یا توسط کامیونزباله ها�ی که به سطل زباله یم روند
جمع آوری زباله جمع آوری یم شوند

زباله های خورایک
ز  خانه باید در کیسه های س�ب ز تنها پسماندهای آش�پ

ند. کودهای زیس�ت باکیفیت و سوخت  قرار گ�ی
خودروها یم توانند از زباله های خالص خورایک 

بازیافت شوند.

 نمونه ها�ی از زباله های خورایک
، دانه  ی، تکه های مواد غذا�ی ز پسمانده های آش�پ

یجات، کیسه های چای،  ز های قهوه، میوه، س�ب
گوشت، استخوان، صدف و پوسته ها، پوست 

، پوست تخم مرغ،  ، مارگارین، پن�ی سیب زمی�ز
ز یم  روغن پخت و پز. شاخه های بریده گل ن�ی

ند. ز قرار گ�ی توانند در کیسه های س�ب

________________________________

ی غ�ی از زباله های خورایک را در کیسه های  ز چ�ی
ی به غ�ی از آن باعث  ز ز قرار ندهید – هر چ�ی س�ب

اخالل در فرآیند بازیافت یم شود!

با تشکر از شما برای تفکیک صحیح زباله ها!

زباله های پسماند
ها�ی است که هنگام جداسازی  ز زباله پسماند چ�ی

بسته بندی، روزنامه ها، زباله های مواد غذا�ی و 
زباله های خطرناک با�ت یم ماند. زباله های با�ت 

ی از انباشت زباله سوزانده یم  مانده برای جلوگ�ی
شوند.

 نمونه ها�ی از زباله های پسماند
 ، ، برس شستشو، چی�ز کیسه های جاروبر�ت

، شیشه مقاوم در  رسامیک، ماگ، شیشه نوشید�ز
، خاکس�ت  فر، بس�ت گربه، پوشک، محافظ بهداش�ت

رسد، پاکت نامه، کیسه های مدفوع سگ، 
 ، مسواک، انفیه، ته سیگار، کتاب جلد مقوا�ی

(، کارد و  منسوجات، کفش، اسباب بازی )غ�ی بر�ت
چنگال پالستییک، آدامس، شمع، دستمال کاغذی 

زکاری و گیاهان گلدا�ز خانه، دستمال های تم�ی ز آش�پ

________________________________

از کیسه های قرمز با دیگر کیسه های پالستییک که 
ز نیستند استفاده کنید. کامال س�ب

ن برای زباله های پسماند  هرگز از کیسه های س�ب
استفاده نکنید!

زباله های خطرناک
 به نویع خطرناک 

گ
اقالم مختل�ز از زباله های خانیک

هستند یا ممکن است خطرناک باشند، و باید از 
دیگر زباله ها جدا شوند.

نمونه ها�ی از زباله های خطرناک عبارتند از 
استون، چسب و الک با�ت مانده، روغن موتور، 

�ی که خایل  الک ناخن، عطر، رنگ مو، قویط اس�پ
نیست، رنگ و اقالم فرسوده بر�ت مانند المپ، 

، اسباب   بر�ت
گ

المپ های فلورسنت، لوازم خانیک
، ساعت و باتری. بازی بر�ت

________________________________

ز در  زباله های خطرناک باید پیش از قرار گرف�ت
صندوق بطور مناسب جداسازی شوند. 

موادشیمیا�ی که در بسته بندی های اصیل خود 
نیستند باید لیبل زده شوند.

 یم کنید، از صاحبخانه 
گ

اگر در آپارتمان اجاره ای زند�
سید که زباله های خطرناکتان را باید در کجا بگذارید. ب�پ

 داروها و رسنگ ها 
اینها باید به داروخانه برده شوند.

زباله های حجیم
 هستند که فضای زیادی را 

گ
اینها زباله های خانیک

اشغال یم کنند.
 زباله های بر�ق

وسایل سفید )یخچال و لباسشو�ی و ...(، 
 ،  بر�ت

گ
یو، لوازم خانیک تلویزیون، سیستم های اس�ت

باتری خودرو

 قابل اشتعال
، کابینت، مبل، فرش، سورتمه کوچک، اقالم  ز م�ی

بسته بندی بزرگ

 آهن قراضه 
خانه،  ز ابزار باغبا�ز و رسگریم، دوچرخه، وسایل آش�پ

کارد و چنگال، چمن زن )خایل از روغن(

قابل بازیافت  زباله های غ�ی
، رسامیک چی�ز

________________________________

در صورت امکان، زباله های حجیم باید به چندین 
بسته تقسیم شوند یا در گو�ز های ضدآب تفکیک 

شوند بطوری که در کل هر بسته یا گو�ز بیش�ت از 
15 کیلوگرم نباشد. محتویات هر گو�ز باید 

 ، مشخصا روی آن نوشته شود، مثال زباله بر�ت
قابل بازیافت. قابل اشتعال، آهن قراضه، غ�ی

وسایل سفید نباید از هم جدا شوند.

 یم کنید، از صاحبخانه 
گ

اگر در آپارتمان اجاره ای زند�
ید. سید زباله های حجیمتان را باید به کجا ب�ب ب�پ

 زباله ساختما�ن

این زباله ها باید به مرکز بازیافت برده شوند.

 بسته بندی های کاغذی 
، مقوای موجدار، کیسه های  جعبه های مقوا�ی

/ ش�ی ترش/آبمیوه ساخته  کاغذی، کارتن های ش�ی
شده از کاغذ

 بسته بندی های پالستییک 
محفظه های پالستییک، بطری های پالستییک، 

وفوم،  قویط های ارزان، سطل های کوچک، است�ی
کیسه های پالستییک، لوله های پالستییک، بسته 

، جعبه  های ُپرکن، درب پالستیک، فیلم چس�ب
ی. های پالستییک، قویط های پالستییک خایل اس�پ

 بسته بندی شیشه ای 
بطری های شیشه ای و ظرف های شیشه ای 

! بدون درب – غ�ی از شیشه های نوشید�ز و چی�ز

 بسته بندی فلزی
قویط، فویل آلومینیوم، رسهای بطری، درب های 

ی فلزی، قویط های فلزی خایل اس�پ

 روزنامه و اوراق چا�پ
، کتاب های جلد  کاتالوگ ها، برگه های تبلیغا�ت

کاغذی

_______________________________

 ایستگاه های بازیافت توسط FTI کار یم کنند 
www.ftiab.se 0200-88 03 11 تلفن

Vetlanda و Sävsjö شهرداری های

Njudung Energi
0383-76 38 00  www.njudung.se

Eksjö شهرداری 

Eksjö Energi AB 
0381-19 20 20  www.eksjoenergi.se 

 Uppvidinge شهرداری 

0474-470 75  www.uppvidinge.se 

Aneby شهرداری

Aneby Miljö & Vatten AB 
0380-463 70  www.amaq.se

تفک�ک
سازی کن�د!

بسته بندی ها و روزنامه ها باید به 
ایستگاه بازیافت تحویل داده شوند

2016-10-14


