
مقررات ساده دفع زباله

  

  

چه نوع زباله هایی را می توان در آن ریخت:

 سته های بندی های یکبار مرصف از جنس فلز، پالستیک و

 نایلون های بسته بندی. بطور مثال نایلون های بسته بندی

 آشامیدنی ها، ظرف ماست، قوطی های کنرسو، کیسه های

 پالستیکی، ورقه های پالستیکی، ظرف های شامپو و ژل

دوش، قوطی های اسپری و تیوپ های خمیردندان

 ماهی تابه، کامپیوتر، تلویزیون، دوچرخه، یخچال، مبل، تشک،

فرش، قابلمه های چدنی

                 0331 661 7166  

www.geben-und-nehmen-markt.de

(بسته بندی ها (بشکه زرد رنگ و یا کیسه زباله های زرد رنگ

    زباله های لوازم خانگی/ لوازم بزرگ برقی خانگی/ آهن قراضه

ماهی تابه، کامپیوتر، تلویزیون، دوچرخه، یخچال، مبل، تشک،

                 0331 661 7166 

پوتسدام، مرکز استان براندنبورگ:

:دایره نظم و امنیت دایره دولتی و حقوقی دفع زباله  آدرس

Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam

Abfallberatung: 0331 289 1796
www.potsdam.de/abfallentsorgung

Drewitzer Straße 47, 14478 Potsdam

0331 661 7166, www.swp-potsdam.de

چه نوع زباله هایی را می توان در آن ریخت:

بطری های شیشه ای و شیشه های مربا و مانند آن

 توجه: شیشه های مرصف شده، بنا به رنگ هایی که دارند،

 را از هم جدا کنید. شیشه های آبی و تیره رنگ  در درون

.بشکه سبز مخصوص شیشه انداخته می شوند

     (شیشه (بشکه های مخصوص شیشه

این ها چه نوع زباله هایی هستند:

 زباله هایی که ¡ی توان از آن ها دوباره استفاده ¡ود.

 مانند: دیسکت ها، لوازم بهداشتی، رسامیک، کاه و علوفه

 خشک که مخصوص حیوانات کوچک خانگی هستند،

 چینی، کیسه جارو برقی، آینه، باقی مانده های کاغذ

دیواری، نوار ویدئو، پوشک و خاکسرت و ته سیگار

  زباله های متفرقه

:این ها چه نوع زباله هایی هستند

 رنگ های کهنه و استفاده شده، رنگ الک کهنه و استفاده شده،

 روغن های استفاده شده و کهنه، باطری، کارتریج های دستگاه

 چاپ، المپهای کم مرصف، مواد شیمیایی مخصوص ظاهر کردن

 عکس، مواد شیمیایی نظافت خانگی، حرشه کش، مواد رقیق

.کننده مانند تی· و انواع آن، مواد شوینده و نظافت

 مواد مرض و سمی:

چه نوع زباله هایی را می توان در آن ریخت:

 زباله های آشپزخانه و باغ، مانند: تکه نان باقی مانده، باقی

 مانده گوشت، باقی مانده غذای پخته شده، سبزی، فیلرت قهوه،

،دست¼ل کاغذی مخصوص آشپزخانه، شاخ و برگ، کیسه چای

 گل و گیاه، مواد غذایی فاسد شده (بدون بسته بندی)، کاغذ 

.روزنامه ای که برای بسته بندی در نظر گرفته شده است

(زباله های طبیعی (بشکه های سیاه با رسپوش قهوه ای رنگ

این ها چه نوع زباله هایی هستند:

 روانداز تخت، مالفه، پرده های کلفت و پر عرض،

 کمربند، کیف دستی، دست¼ل، پیراهن، شلوار، کاله،

 اسباب بازی های پارچه ای، بالش، پلوور، کفش، تی-

 رشت، رومیزی و پرده های کوچک و نازک

Áاستفاده دوباره به جای دور ریخ

  این ها اجناس استفاده شده ای هستند که کامالً ساÂ مانده

  و می توان در مقابل جنس دیگری تعویض ¡ود و یا هدیه

کرد. آدرس اینرتنتی تحت نام «بازار مجانی اینرتنتی

  بازار داد و ستد / بورس تعویض و اهداء

  پارچه های مندرس و  کفش های کهنه

E-Mail: sperrmuellauftraege@step-potsdam.de

 چه نوع زباله هایی را می توان در آن ریخت:

،انواع کاغذ و کارتن های بسته بندی. بطور مثال:

 پاکت نامه، بروشورها، کتاب، کاغذ کادو، کاتالوگ، 

روزنامه و مجله

    (کاغذ (بشکه آبی

ش¥ره تلفن راهن¥یی دفع زباله

«

ش¥ره تلفن مرکز لجستیکی

 رشکت دفع زباله  پوتسدام (با مسئولیت محدود)
:آدرس

ش¼ره تلفن مرکز لجستیکی


