AWB
طرح النفايات
في مقاطعة "بيركن فيلد"

شركة تصريف النفايات
مقاطعة بيركن فيلد
ـ شركة خاصة ـ

الفرز السليم للنفايات!
ـ للبيوت فقط ـ
النفايات غير القابلة للتدوير
توضع في الحاوية الرمادية .يتم تفريغها كل أسبوعين.
ماهي؟
على سبيل المثال :الملفات ،السيديهات وأسطوانات الدي في دي وأغلفتها ،القفازات وحيدة االستعمال ،اللوازم الصحية ،بقايا الشموع ،لعب
األطفال ،عالّقات المالبس ،المالبس ،اآلنية البالستيكية ،بقايا السجاد وبقايا مواد البولي فينيل كلوريد ) ، (PVCاألحذية ،أكياس المكانس
الكهربائية ،األقالمُ ،كناسة الشوارع ،ألواح تغليف األسقف المصنوعة من البوليسترين ،ورق الجدران (مستعمل أو جديد) ،األشرطة الموسيقية
وأغلفتها ،حفاظات األطفال ،فرش األسنان ،رماد السجائر وأعقابها.

هام! في حال امتالء الحاوية يمكن مؤقتا جمع الفائض من هذه النفايات في أكياس النفايات التي يتم شراؤها (عليها رسوم) من عند السلطات المعنية
ووضعها بجانب حاوية القمامة ليتم حملها معا.

النفايات البيولوجية
توضع في األكياس (المجانية) القابلة للتحلل بيولوجيا الموضوعة بدورها في حاويات صغيرة للفرز األولي ،وترمى تلك األكياس بعد ذلك في
حاويات النفايات البيولوجية البُنية الكبيرة .يتم تفريغها أسبوعيا.
ماهي؟
على سبيل المثال :نفايات المطبخ :بقايا الخبز ،قشور البيض ،أشواك األسماك ،مر ِشحات القهوة ،قشور البطاطس والبصل ،العظام ،بقايا الفواكه،
أكياس الشاي الورقية ،المواد الغذائية الفاسدة .النفايات العضوية :أفرشة القطط والحيوانات الصغيرة والقابلة للتحلل بيولوجيا ،الريش ،مناديل
المطبخ الورقية ،قشور الجوز .الكميات الصغيرة من النفايات الخضراء :األعشاب ،زهور الزينة ،النباتات المنزلية (دون أصيص).

هام! يرجى عدم استعمال األكياس البالستيكية بل األكياس القابلة للتحلل بيولوجيا و ورميها من خالل الفتحات الموجودة في الحاويات البنية .ال
يجوز رمي النفايات األخرى في هذه الحاويات!
الورق المستعمل
يتم جمعه كل أربعة أسابيع على شكل حزم أو في كارتونات.
ماهو؟
على سبيل المثال :ورق التغليف ولف الهدايا (غير مطلي) ،ورق الكتابة وورق الحاسوب ،الدفاتر المدرسية ،منشورات اإلعالن ،المجالت،
الجرائد وكذلك مواد التغليف الورقية والكرتونية مثل علب الكعك وحبوب الميوسلي والمعجنات والبيتزا واألرز والصابون وعلب األحذية.

هام! يرجى جمع الورق المستعمل النظيف فقط (ال ورق الجدران) وعدم وضعها في األكياس الصفراء أو أية أكياس أو صناديق من البالستيك.
األكياس الصفراء

ّ
إن مواد التغليف المصنوعة من البالستيك أو المعدن أو مواد مركبة أو مواد طبيعية وكذلك مواد التعبئة والتغليف التي يتلقى فيها الزبون السلع
أو المأكوالت أو المشروبات يجب جمعها في األكياس الصفراء بعد إفراغها من البقايا (دون غسلها) .يتم تفريغها كل أربعة أسابيع.
ماهي؟
على سبيل المثال :أغلفة حفظ األدوية ،مزيالت الروائح وبخاخات الشعر ،علب حفظ المواد الغذائية وعلب أكل الحيوانات ،األواني وحيدة
االستعمال (مثال لدى أكشاك الوجبات الخفيفة) ،سطول الطالء ،قنينات المشروبات وقوارير المشروبات وحيدة االستعمال (دون رهن) ،علب
المشروبات والحليب ،العلب الخشبية ،كؤوس الياغورت وأغطيتها ،أكياس التسالي وأكياس المعجنات والحساء ،قوارير مواد التنظيف وقوارير
الشامبو ،آنية الخزف والفخار ،أكياس التبضع ،البوليستيرين المستعمل في التعبئة والتغليف ،أنابيب معجون األسنان.

هام! األشياء التي ال توضع في األكياس الصفراء هي مثال السيديهات (أي اإلسطوانات المضغوطة) ،القفازات وآالت الحالقة وحيدة االستعمال،
لعب األطفال ،حافظات األوراق الشفافة ،ع ّ
الصحاف البالستيكية ،ألواح تغليف األسقف المصنوعة من
القات المالبس ،المواسير البالستيكيةِ ،
البوليسترين ،ورق الجدران ،حفاظات األطفال ،فرش األسنان .هذه األشياء يجب رميها في حاويات النفايات أو في أكياس النفايات التي يتم شراؤها
من عند السلطات المعنية أو يجب التخلص منها لدى مركز تصريف النفايات في رايبرتسباخ (مطرح قمامة اإلقليم سابقا) مقابل دفع رسوم عليها.
الزجاج المستعمل
يجب جمع مواد التغليف والتعبئة المصنوعة من الزجاج مثل القوارير الزجاجية (دون رهن) وزجاج األوعية بعد إفراغها من البقايا ـ وفرزها
حسب األلوان بني أو أخضر أو أبيض ـ في حاوية الزجاج المستعمل (ترمى األلوان األخرى في حاوية الزجاج األخضر) .ترمى السدادت في
حاوية الزجاج.
هام! يوضع زجاج النوافذ والمرايا واألباجورات واآلنية واألطباق والكؤوس وكذلك الفخار والخزف إما في حاويات النفايات (إذا كانت الكميات
صغيرة) أو لدى مركز تصريف النفايات.
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النفايات الخشبية وبقايا األثاث واألشياء القديمة الزائدة وكذلك الخردوات المعدنية واإللكترونية
يمكن لكل منزل طلب رميها مرتين في السنة ،في كمية محددة في  3متر مكعب ( 3م .)3إما عن طريق ملئ اإلستمارة اإللكترونية
) (www.egb-bir.deأو البريد اإللكتروني أو خطيا أو هاتفيا ) .(06782/9989-13يتم تبليغ موعد نقل النفايات المعين فورا
عند شركة تصريف النفايات ) .(AWBإضافة لتحديد الكمية ’يسمح بوزن في حدود  50كيلو غرام و ال يتعدى عرض كل جزء  1,70متر
وطوله ال يزيد عن  2متر.
ماهي؟
النفايات الخشبية وبقايا األثاث واألشياء القديمة الزائدة :يتعلق األمر هنا فقط بالنفايات التي ال يمكن بسبب حجمها الكبير أو نوعيتها أن توضع في
األسرة ،ألواح األرضيات واألسقف والجدران الداخلية،
حاويات النفايات (حاويات القمامة العادية) أو التي تص ِعّب عملية اإلفراغ ،مثال :هياكل
ّ
األفرشة المصنوعة من الريش ،الحقائب (الفارغة) ،الخزانات والكومودينات (دون زجاج أو مرايا) ،الوسادات ،األثاث البالستيكي ،المراتب،
األثاث ال ُمب ّ
طن ،مواد التغليف المصنوعة من البولي فينيل كلوريد ) ، (PVCقطع السجاد واألرضيات الصناعية (ملفوفة أو مطوية) ،الرفوف،
الكراسي ،الطاوالت ،األبواب (دون زجاج) ،سالت الغسيل.

هام! يجب أال توضع هذه األشياء في أكياس أو في صناديقّ .
وإن األغراض الصغيرة سواء كانت منفردة أو معبأة في كارتونات أو حقائب أو
أكياس أو شنط أو أية أوعية أخرى ال تعتبر من النفايات الخشبية أو من بقايا األثاث واألشياء القديمة الزائدة ،بل يجب وضعها في الحاويات أو في
داخل أكياس النفايات التي يتم شراؤها من عند السلطات المعنية أو يجب أخذها إلى مركز تصريف النفايات مقابل دفع رسوم عليها .كما أنه يجب
اإلنتباه إلى أنه وفي إطار نقل هذه النفايات ال تؤخذ بقايا أوراش البناء أو أغراض المنازل التي يتم تفكيكها أو كراكيب شقق أوبنايات بأكملها .كما
يتحمل المعنيون باألمر تكاليف النقل والتخلص .وبالطبع ال يحق للمنازل التخلص من بقايا األثاث واألشياء القديمة الزائدة إال إذا كانت تقع على خط
سير عربات نقل النفايات.
الخردوات المعدنية واإللكترونية :على سبيل المثال :أحواض االستحمام والدش ،هياكل األ ِس ّرة ،أجهزة الكومبيوتر (الشاشات والحواسيب) ،فرش
األسنان الكهربائية ،الدراجات الهوائية ،األفران الكهربائية ،أجهزة التليفزيون ،األجهزة الصوتية ،أجهزة التبريد والثالجات ،الهواتف المحمولة،
قطع األثاث ،مدافئ الكيروسين (بعد إفراغها وتنظيفها) ،مبردات الكيروسين ،ماكينات قص العشب (دون وقود) ،آالت الحالقة ،العربات اليدوية،
المكانس الكهربائية ،ماكينات الحمام الشمسي (دون مصابيح) ،محمصات الخبز ،القدور والطناجر ،مجففات الغسيل ،آالت الغسيل ،أدوات العدة.
هام! يمكن ألرباب البيوت التخلص من األجهزة الكهربائية الكبيرة خارج األوقات الرسمية المخصصة لجمع هذه النفايات وذلك مقابل دفع تكاليف
النقل وما شابه (المزيد من المعلومات لدى مركز تصريف النفايات).
ال ’يسمح غالبا بوضع أجزاء السيارات في النفايات.
النفايات المضرة بالبيئة
يمكن تسليمها مرتين في السنة للعربة المخصصة لجمع المواد الضارة أو أخذها مرة في الشهر لمستودع النفايات الخاصة المؤقت في هوبشتتن ـ
فايّرسباخ ).(Hoppstädten-Weiersbach
ماهي؟
على سبيل المثال :مواد تنظيف وصيانة السيارات ،مواد التعقيم ،المصابيح قليلة االستهالك ،ألوان الطالء السائلة ،مواد تنظيف المنازل ،الورنيش،
مواد حماية النباتات ،الخرق والممسحات الملوثة بالمواد الضارة ،البخاخات التي الزال بها شيء من محتواها ،الحقن المستعملة ،مقياس الحرارة
(الترمومترات المحتوية على الزئبق) ،بنزين التنظيف وإزالة البقع.

هام! الرجاء احترام نظام استرجاع بعض السلع من طرف ال ُمصنـ ّعين (مثل المراكمات والبطاريات القديمة وبقايا زيوت التشحيم والمحركات،
واألدوية منتهية الصالحية).

النفايات الخضراء ومخلفات الحدائق
يمكن تسليمها في دائرتنا لـدى
 نقط الجمع المتنقلة :من بداية أبريل/نيسان حتى نهاية أكتوبر/تشرين األول األيام السبت الثاني والسبت الرابع من كل شهر.
 مراكز تسلم النفايات الخضراء :من بداية أبريل /نيسان حتى نهاية أكتوبر /تشرين األول يوميا باستثناء أيام األحد والعطل ،وفي أشهر فصل
الشتاء حسب االتفاق.
 المحطات الالمركزية إلستقبال النفايات :في مختلف البلديات (أوقات العمل حسب االتفاق).
ماهي؟
على سبيل المثال :فروع األشجار والسياجات والشجيرات المقصوصة و شجرة أعياد الميالد ( على أال يتعدى قطرها  20سنتيمترا و طولها 3
أمتار) .نباتات الحدائق ونباتات المنازل (دون أصيص) .عدم رمي النباتات المضرة مثل :النباتات المستقدمة ،النباتات ذات األوراق الثالثية
(شبيهة بأوراق العنب) ،نباتات هرقلية مانتغازية ،عشبة الخنزير العمالقة أو نباتات يعقوب.

هام! يحق تسليم ما حجمه متران مكعبان من هذه النفايات كل شهر مجانا .ويجب تسليم الكميات الزائدة عن ذلك لدى مراكز تسلم النفايات الخضراء
مقابل دفع رسوم عليه ا .يجب دائما عند تكليف إحدى الشركات كشركات تقديم خدمات المنازل بنقل هذه النفايات ـ بصرف النظر عن كمية النفايات
المنقولة ـ دفع رسوم على ذلك وتسليمها لدى أحد مراكز تسلم النفايات الخضراء .يتم التخلص من أخشاب الجذور والجدوع التي يزيد قطرها عن
 20سنتيمتر منفردة مقابل دفع رسوم.
المرجو اإلنتباه للتعليمات األخرى الموجودة في الكتيب بخصوص النفايات الخضراء و مخلفات الحدائق.
للمزيد من المعلومات بخصوص تجنب النفايات وفصلها والتخلص منها يمكن االطالع على المنشورات التي يتسنى الحصول عليها لدى مركز
تصريف النفايات في بيركن فيلد أو اإلطالع عليها بزيارة مواقع االنترنيت  www.egb-bir.deالتابعة لشركات تصريف النفايات .كما يمكن
الحصول على المشورة في هذا اإلطار هاتفيا تحت رقم  06782/9989-22أو بالبريد اإللكتروني تحت .abfallberatung@egb-bir.de
شركة تصريف النفايات ناسيونال بارك في مقاطعة بيركن فيلد ،رقم  9شارع شلوص أليه 55765 ،بيركن فيلد.
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