
 

 
 أوريش دائرة              التخلص مشروع 

                               بدائرةالقمامة  من
     أوريش       

 

ب تعليمات فرز القمامةكتي  

 الحاوية الصفراء
 المواد المعدنية

صفائح المعلبات والمشروبات، األقفال، الغطيان المعدنية، 

أغطية ق ورقائالجرادل المعدنية، الورق المعدني و

، أدوات المائدة من مالعق وغيرها، مقالة األلومنيوم

الطعام، أواني الطهي، مبشرة الخضروات، فتّاحة 

الحديقة وأدوات المعلبات، المسامير واألوكر وأدوات 

 النجارة والحدادة
 العبوات

، عبوات الكارتون العبوات الكرتونية لأللبان والمشروبات

 حكمة الغلقمالمتعددة الطبقات، العبوات 

 البالستيك
أغطية التغليف: الشنط، أكياس الفطور والمجمدات، 

 ستائر الحَماماألغلفة الحافظة للطعام، 

الزجاجات: زجاجات التنظيف والغسيل ومستحضرات 

 التجميل

 ب: أكواب الزبدة ومنتجات األلباناألكوا

والفاكهة، عبوات الفلين  مخلفات الطعام: قشر الخضروات

 ستروالبولي

سلطنية المنتجات البالستيكية: لعب األطفال، الجرادل، 

مكواة المالبس، مصراع غلق إبريق الري،  ،الطعام

 الكهرباء، مفتاح الكهرباء

المنتجات  األشياء التي ال توضع في الحاوية الصفراء:

المصنوعة من الخشب، الزجاج، الورق، الورق المقّوى، 

 ، األجهزة اإلليكترونيةالمنسوجات

 

الفارغة فقط في الحاوية  فضلك قم برمي العبواتمن 

وقم بفك أغطية األلومنيوم عن األكواب  !الصفراء

 البالستيكية.

 

 

 الحيويةمخلفات الحاوية 
 مخلفات المطبخ

، لفاكهة، المخلفات الجافة لألطعمةمخلفات الخضروات وا

 تفلمخلفات اللحوم واألسماك والسجق، بقايا العظم، 

، تفل القهوة، أكياس مصفاة أكياس الشايمصفاة ، الشاي

القهوة، قشر البيض، قشر الليمون، قشر الموز 

 والمكسرات. 

 مخلفات الحديقة

قطع الشجر والشجيرات، قطع الحشائش والسياج النباتي، 

األوراق، العشب، بقايا األزهار والنباتات، تربة  الشوك،

 زراعة األزهار

 الورق

ورق الجرائد المتسخ، مناديل الجيب الورقية، أوراق 

 التنطيف والتلميع المنزلية

 مخلفات حيوانات المنزل

 بطانة القفص من نشارة الخشب، فضالت الحيوانات،

 الشعر، الريش، الرمل

 مخلفات أخرى

 ابرماد الخشب والتر
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 للحصول على ترجمات أخرى، يرجى التواصل مع:

 04941167003جو مولر: 

 

 

 
 
 
 
 

 المخلفات الورقيةحاوية 
، المجالت، الكراتين، الكتب، الكتيبات، الدفاتر، الجرائد

كراتين التعبئة، ورق الكتابة، ورق الهدايا، ورق التغليف، 

ورق اإلعالنات، منشورات األعالنات الصغيرة، الورق 

 المقّوى، األوراق الصغيرة 

 

         

 

 

 

 

  

 المخلفات المنزليةحاوية 
 

 األدوية القديمة
 

 المستلزمات الصحية

االستعمال الواحد، المناديل المبللة، أعواد  حفاضات

ات المستشفى، الحفاضات تنظيف األذن، مخلفات مستلزم

حد، واقفازات االستعمال القطان، اإلسفنج، األ النسائية،

 فرشة األسنان، شفرات الحالقة 
 الزجاج

اللمبات، أكواب الشرب المرايا، زجاج النظارات، 

 الزجاجية

 رةالمنتجات المزلية الصغي

السيراميك، الفخار، القداحات، أدوات الطين، البورسيلين، 

 التجميل، براد الشاي الحراري )الترموس(

 المنسوجات

  ا األقمشة والجلود، خرقة التنظيفالجوارب، بقاي

 حاجيات الترفيه 

 كاسيت، األسطوانات الفيديو و الموسيقىشرائط 

 مخلفات أخرى

ورق الحائط، قش القطط، كيس المكنسة الكهربائية، فالتر 

جهاز تنقية الهواء، أعواد السجائر، الصور، أفالم الصور 

أقالم األلوان الفوتوغرافية، األقالم الجاف وأقالم الحبر، 

الفلوماستر، أقالم الرصاص وأقالم األلوان الخشب، بقايا 

البردي  دوسيه حفظ الملفات، ورقرماد الفحم، الشموع، 

 وأوراق حفظ المخبوزات

 لالستشارات والحصول على المعلومات 

 04941167003جو مولر: 

 04941167002جودرون فوجل: 
jmoeller@landkreis-بريد إليكتروني: 

aurich.de 
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