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– Saft– und Milchkartons
– Isolierbeutel
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– Aluminiumfolien und –schalen
– Töpfe, Bestecke
– Kronkorken
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Verpackun

ةيراجتلا تايافنلا

Verpackungen/
Kunststoffe
– Joghurtbecher
– Plastiktüten
– Folien
– Putzeimer
– Kunststoffﬂaschen
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يندرج كل من الكرتون واألوراق والورق املقوى إىل حاويات األوراق تندرج نفايات مواد التعبئة إىل حاويات املواد القابلة للتدوير

تندرج جميع نفايات املطبخ العضوية إىل بقايا األطعمة

النفايات غري القابلة للتدوير تندرج ضمن النفايات العضوية

ال يودع يف الحاويات ما ييل

يُسمح بذلك أن يودع بالحاوية
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– املالبس القدمية
– مواد البناء
– النفايات العضوية
– األجهزة الكهربائية
– الصور
– مخلفات الحدائق
– الزجاج
– املناديل الصحية
– ورق تنظيف املطبخ
– املواد البالستيكية
– األوراق (املتخسة بشدة)
– املناديل الورقية
– بقايا النفايات
– املواد امللوثة
– مناديل املائدة
– ورق الحائط
– الورق الحراري (اإليصاالت والفاكسات)
– الحفاظات

– أوراق الخطابات
– األظرف
– الكتب (دون الغالف البالستييك)
– أوراق الحاسب اآليل
– كرتونات البيض
– الكرتون القابل للطي
– ورق التغليف
– مجالت الصور
– الكتالوجات
– املنشورات
– مواد التعبئة املصنوعة من الورق والكرتون
– كرتونات الشحن
– املجالت
– الجرائد

– البطاريات
– مواد البناء
– النفايات العضوية
– األقراص املضغوطة واألسطوانات امل ُدمجة،
والدي يف دي
– املواد العازلة
– األجهزة الكهربائية مثل ماكينة الحالقة والخالط
– الزجاج
– النفايات الخرضاء
– نفايات املواد املطاطية
– الخشب
– بقايا املواد البالستيكية واملعدنية
(مثل الكرايس وأجزاء املركبات)
– املصابيح الكهربائية
– رقاقات الرسم
– أكياس القاممة الزرقاء والسوداء
– األوراق والكرتون
– بقايا النفايات
– املواد امللوثة
– اللدائن
– األحذية
– املنسوجات
– مواد التعبئة غري امل ُفرغة
– رشائط الفيديو

مواد التعبئة البالستيكية واملركبة واملعدنية
– عبوات املرشوبات (التي ال رهن عليها)
– عبوات الزبادي مع فصل الغطاء املصنوع
من األلومنيوم
– كبسوالت القهوة
– العبوات الصفيح (فارغة)
– أغطية الزجاجات
– مواد التعبئة البالستيكية املستخدمة لتعبئة
اللحوم ،والنقانق ،وال ُجنب ،واملعكرونة ،إلخ
– صواين تقديم الوجبات الجاهزة
– زجاجات اللنب املصنوعة من البالستيك
– عبوات اللنب والعصري
– األكياس البالستيكية
– عبوات الرشاش
– مواد تعبئة أدوات التنظيف ،وزيت الطعام،
والشامبو
– عبوات البوليسرتين
– األنابيب
– زجاجات مساحيق الغسيل
– أنابيب معجون األسنان

– أدوات املائدة
– نفايات محالت الجزارة
– النفايات املنزلية والنفايات التجارية
– األواين والبورسلني
– الحقائب البالستيكية
– الكرتون والورق
– العظام النيئة
– السلع الغذائية امل ُعبأة

– الفاكهة
– نفايات املطبخ النباتية
– بقايا املنتجات الحيوانية امل ُعدة مثل اللحم
والنقانق والعظام والدماء ونفايات الطيور والبيض
واللنب ودهن الخنزير واألسامك
– القهوة والشاي
– السلع الغذائية امل ُعدة وغري امل ُعبأة

– البطاريات
– املعادن القدمية
– الرماد
– البطاريات
– نفايات البناء
– الشاشات
– الحاسب اآليل
– املواد العازلة
– وعاء الضغط
(أسطوانات الغاز ،عبوات البلوتونيوم)
– األجهزة الكهربائية
– املصابيح املوفرة للطاقة
– مخلفات الحدائق
– مصابيح تفريغ الغاز
– املصابيح الهالوجينية
– املواد البالستيكية وكذلك
مواد التعبئة امل ُركبة
– الدهانات ومواد الطالء
– مواد التعبئة املعدنية
بقايا الفاكهة والخرضوات ،وكذلكنفايات األطعمة
– األوراق والكرتون
– املواد امللوثة
– الكرتون الفارغ
– الحفاظات

– ورق التغطية
– ألواح الشواء من األلومنيوم
– الصور
– بقايا الخشب (صغرية الحجم)
– الرقائق املتسخة
– صناديق حفظ املأكوالت
 املواد املطاطية– املناديل الصحية
– العقاقري الطبية
– األوراق والكرتون
(املتخسة بشدة)
– املناديل الورقية
– البورسالن
– اللدائن
– أقمشة غسل الصحون
– بقايا ورق الحائط
– املنسوجات
اري
– الورق الحر ّ
(أوراق الفاكسات واإليصاالت)
– رشائط الفيديو

نصائح لفصل النفايات:
نرجو منك فصل مواد التعبئة املفرغة فقط يف حاويات املواد القابلة إلعادة التدوير .ليس عليك أن
(مثل األغطية
تغسل العبوات .بقدر ما تستطيع ،قم فصل مواد التعبئة املختلفة عن بعضها البعض ً
املصنوعة من األلومنيوم عن العبوات البالستيكية) .ال تكدس العبوات بعضها يف بعض.

ستجد املزيد من املعلومات عىل املوقع berlin.alba.info

يسعدنا تقديم املشورة إليكم:
Tel. +49 30 35182-351

