راهنمای تفکیک زباله در کیریستیانساند ،سونگدالن ،سوگنه و ونسال
مر کز

با ز یا بی

محل

ز با له

تحو یل

avfallsor.no
خا نه

ز با له

زباله هایی که از نوع
دیگری هستند

زباله های خطرناک

زباله های وسائل
الکترونیکی

زباله های گیاهی (از
(باغچه/باغ

اشیاء برای استفاده
مجدد

پارچه/لباس/کفش

بسته بندی های
شیشه ای و فلزی

بسته بندی های
پالستیکی تمیز

ضایعات زباله ای

مقوا/کاغذ/کارتون

زباله های قابل
بازگشت

وسایل چوبی

چوب ضد آب (مواد خورده
(شده

وسائل بازی الکترونیکی

چمن ،علف ،سبزه

مبل

لباس

فویل یا روکش های
آلومینیومی/بسته بندی
های آلومینیومی

کیسه های پالستیکی

کیسه های مدفوع سگ ،
پوشک بچه

روزنامه

پوست میوه/هسته میوه،
میوه مانده ،سبزیجات

آهن و فلزات

گوشی موبیل

برگ درخت

کاغذهای تبلیغاتی

کفش

کتاب

رنگ/رنگ پالستیکی/الک
شیشه/بطری شیشه ای
کتونی های چراغ دار

الستیک اتوموبیل

میوه از درخت افتاده

چسب

ظروف ،لیوان/فنجان و
کاسه

خاکستر سرد/زغال

ماشین ریش تراشی
روغن سوخته

کیسه های جارو برقی

حوله حمام

قوطی های کنسرو
جوانه/شاخه

گالن های پالستیکی/
ظروف پالستیکی/جعبه
های پالستیکی

پرده
دوچرخه

پنچره

در پوش فلزی

بسته بندی های
پالستیکی گوشت،
پرنده ،ماهی ،میوه ،توت،
سبزیجات و فرآورده هایی
که روی نان گذاشته
میشود

مواد شیمیائی

مالفه جات
علف

شمع ،ته/فیلتر سیگار،
تیوب های پالستیکی

اسباب بازی های خراب
شده

وسایل اسکی

باطری
اشیای پالستیکی مختلف

کفپوش خانه/ساختمان

گیاهان کوزه ای/گل

بوکس های آبجو و آب
معدنی بدون گرو

فرغون

پارچه و لباس کهنه/لباس
/کفش

المپ های کم مصرف
وسایل برقی که کار
میکنند

تیوب های فلزی

کارتن های پیتزا ،ماست،
مخلوط صبحانه

آشغال و باقیمانده از
گوشت/استخوان

پوست تخم مرغ/پوست
میوه های فندقی

گلدان های پالستیکی

کاغذ کادو
وسایل برقی خانگی
(مانند (یخچال ،اجاق گاز و
امثال آن

ماهی/حلزون صدف دار

قوطی هاب پالستیکی
برای مایع ظرف شوئی/
سوس ها

وسایل کامپیوتری

ساعت

چای کیسه ای/فیلتر قهوه
/تفاله قهوه
پاکت های نامه

سشوار

ایزوپور

مجالت هفتگی/ژونال/
مجالت/کتاب

پاکت شیر/پاکت آب میوه
درپوش فلزی

ضایعات شیرینی جات/
نان جات

پاکت های قهوه و تنقالت

دستمال کاغذی خشک
کن/رول دستمال توالت

مقدار کم دستمال کاغذی
کثیف شده

درخت کریسمس

الکل صنعتی سفید
شمع گرم کن

جعبه های اسنوس/تمباکو

کاغذ و پالستیک کثیف
شده

کارتن/مقوای تا شده

گیاهان ،گل ،برگ درخت،
جوانه و شاخه های
کوچک درخت

سیم های برق
ضایعات زباله ای ،زباله
ای است که بعد از تفکیک
باقی می ماند

زباله های خطرناک را
ترجیها در بسته بندی های
اصلی اشان تحویل دهید

ما امکان تحویل ایمن
وسایل کامپیوتری را
فراهم میکنیم

گیاهانی که در لیست
سیاه هستند ،ضایعات
زباله ای محسوب میشوند

به محیط زیست کمک کرده
و وسایل قابل استفاده
را به جای دور انداختن،
برای استفاده مجدد تحویل
دهید

وسایلی که کمی خراب
شده اند

روغن اضافه حاصل از
سرخ کردن غذاها

در صورت نیاز ،پالستیک را
در آب سرد بشوئید

ضایعات زباله ای جهت
بازیابی انرژی یا به عبارت
دیگر زباله های قابل
اشتعال

برای خالی کردن سطل
سبز ،پیغامک رایگانی را
میتوان برای شما ارسال
کرد

زباله های بسته بندی
مواد غذائی را در زباله
های قابل یازگشت
نیاندازید

در کانتینرزباله ،جدا و تفکیک
میشود

محوطه سربسته برای زباله
های خطرناک

محوطه سربسته برای زباله
های الکترونیکی

منطقه ویژه برای زباله های
گیاهی

محوطه سربسته وسایل
دست دوم یا کانتینر وسایل
دست دوم

برای برج پارچه  UFFکانینر

ایگلو برای شیشه و بسته
بندی های فلزی

سطل زباله خاکستری برای
بسته بندی های پالستیکی
تمیز

سطل زباله خاکستری برای
ضایعات زباله ای

سطل زباله سبز برای کاغذ
/مقوا/کارتن

سطل زباله قهوه ای برای
زباله های قابل بازگشت
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