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ورق مشمع، ورق عليه طبقة بالستيكية أو كيميائية؛ حاويات املواد املنظفة
عليها طبقة بالستيكية؛ الورق املتسخ

جمع النفايات املفروزة من باب إىل باب

الجمع من املنازل
للورق، والكرتون، وعبوات

الترتاباك

نعم

ال

الورق و الكرتون؛ الجرائد، املجالت، الكراسات، األوراق؛ التذاكر؛ امللفات؛
علب الكرتون الكبرية، وعلب الكرتون الصغرية؛ حاويات من الكرتون؛ الكتب؛

ورق التغليف األويل والثانوي؛ الترتاباك )معلبات اللنب، النبيذ، وعصائر
الفواكه، آلخ.(؛ كرتونات البيتزا؛ األطباق واألكواب الورقية الخالية من بقايا

الغذاء.

الحاويات املستخدمة: 

حاويات باللون األبيض بسعة من 120 لرت أو 240 لرت، والتي ميكن إستالمهم مجاناَ 

من مقر رشكة                        بالعنوان

بالنسبة لألنشطة اإلنتاجية ال يجب أن يزيد حجم النفايات عام يساوي 1 مرت مكعب 

(والذي يعادل حوايل 4 حاويات سعة 240 لرت(؛ ويف حالة ما كانت كمية النفايات تزيد

عن ذلك، يتم التوجه بالنفايات مبارشة إىل مراكز التجميع املتعدد للنفايات.

إلستبدال أي حاويات تالفة سيطلب من املستخدم دفع 30،00 يورو. 

•

•

•

!تنبيه

•

 

•

•

يجب وضع النفايات يف الشارع العام بجوار املبنى داخل الحاويات املخصصة فقط 

والتي قامت رشكة                              بالتزويد بها

يجب إخراج النفايات: للتجميع الذي سيتم يف نهار اليوم التايل، من الساعة 21.00 

)الساعة 22.00 مع رسيان التوقيت الصيفي( مساء اليوم السابق ليوم الجمع، وحتى

 الساعة 6.00 صباحا من يوم جمع النفايات؛ أما بالنسبة لجمع النفايات اللييل، فيكون

بني الساعة 17.30 وحنى الساعة 20.00 من يوم جمع النفايات.

 يجب أن يقوم املستخدم بسحب كل الحاويات بعد اإلنتهاء من الجمع إىل داخل حيز 

السكن الخاص.

AGESP S.p.A.

مرات
الجمع:

مرة يف االسبوع
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نفايات سائلة؛ بقايا تقليم وتهذيب الحدائق؛البالستيك، البوليسرتين؛ الورق
املشمع، الترتاباك ( معلبات اللنب، النبيذ، وعصائر الفواكه، آلخ.(؛ الربطامنات؛

املعلبات األنبوبية؛ اإلسرباي؛ وحاويات األغذية؛ ورمل فرش الحيوانات
املنزلية؛ خرق القامش؛ الحفاضات؛ األدوية؛ الضامدات، البالسرت.

جمع النفايات املفروزة من باب إىل باب

مرات
الجمع:

مرتني يف االسبوع

الجمع من املنازل
املواد العضوية
)املواد الرطبة(

نعم

ال

نفايات و بقايا املطبخ النيئة واملطبوخة؛ قرش البيض؛ نفايات الفاكهة
والخرضوات؛ والهيكل العظمي لألسامك، العظم؛ رواسب القهوة، أكياس
الشاي واألعشاب؛ أحشاء الحيوانات الصغرية؛ قرشة الجنب؛ الخبز؛ قرش،

وقشور، وقرون؛ الخرضوات؛ املكرسات؛ الزهور الذابلة

الحاويات املستخدمة: 

)أكياس قابلة للتحلل العضوي                 )بسعة 6،5 لرت(. 

msحاوية سعة 6،5 لرت لكل عائلة.

gg حاوية سعة 25 لرت ذو لون بني لكل املستخدمني املقيمني يف وحدة سكنية بحد

أقىص 4 عائالت.

kj  أو أكرث حاوية متحركة بسعة 120 لتر ذات لون بني لكل وحدة سكنية مكونة من

أكرث من 4 عائالت أو مستخدمني لغري أغراض السكن مثل أنشطة (البار،  املطاعم، آلخ(.

•

•

•

•
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نفايات مفروزة؛ نفايات كبرية الحجم؛ نفايات سائلة؛ نفايات خطرة (إسرباي،

بطاريات، مصابيح نيون، بويات،آلخ.(؛ مخلفات ذات أسطح حادة (من املمكن
أن متزق األكياس وتتسبب يف إصابات لعاميل رفع املخلفات(؛ الترتاباك

(معلبات اللنب، النبيذ، وعصائر الفواكه، آلخ.(؛ مواد حديدية.

جمع النفايات املفروزة من باب إىل باب

مرات
الجمع:

مرة يف االسبوع

الجمع من املنازل
مواد املخلفات
)املواد الجافة(

نعم

ال

نفايات املخلفات التى ال ميكن إعادة اإلستفادة منها بشكل كبري؛ الخرق
ومخلفات األقمشة؛ الورق املتسخ، واملشحم بالزيت؛ الورق البالستييك،

واملشمع، والذي به مواد كيميائية والفحم؛ أنابيب الصلصة ومعجون األسنان؛ 
الضامدات والبالسرت والحقن الطبية ذات اإلبر املحمية؛ الحفاضات؛ املناديل

املستعملة؛عيدان تنظيف األذن؛ رمل فرش الحيوانات املنزلية؛ أعقاب 
السجائر؛ أكياس املكنسة الكهربائية؛ املصابيح ذات بصيلة اإلشتعال

محمية(؛ أدوات املائدة البالستيكية؛ كاسيتات اإلستامع والفيديو؛ اللعب؛(
الزراير؛ رماد املدفئة (مربدة(؛ بوليسرتين التغليف؛ األقالم وأقالم الفلومسرت؛

صور اآلشعة (مقطعة جيداَ(؛ روالت التصوير

الحاويات املستخدمة: 

أكياس بنفسجية شفافة سعة 110 لرت 

ممنوع إستخدام األكياس السوداء أو أي أكياس مختلفة عن تلك املخصصة لذلك. 

)ممنوع تحميل األكياس )بأكرث من 10 كج. 

لن يتم تجميع األكياس التى ال تتطابق مع التعليامت؛ ويجب أن يقوم املستخدم 

بسحبها وإعادة تعبئتها.

•

•

•

•
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أغراض من البالستيك (لعب، صناديق فاكهة، آلخ(؛ أي مصنعات أخرى ليست أخرى ليست

من البالستيك، أجهزة بالستيكية ( أجهزة كهربائية منزلية، معدات منزلية

كامليات منزلية(؛  حافظات        ، وكاسيتات سمعية وفيديوهات؛ أدوات مائدة

 بالستيكية؛ خراطيم الري؛ أوعية وأكياس الغراء والبويات واملذيبات؛ الشنط، الحقائب،

 الطفايات وحافظات األقالم؛ ودوسيهات حفظ املستندات؛ مكونات وإكسسوارات السيارات؛

وإكسسوارات السيارات؛ سالت النباتات الغري بالستيكية واألطباق الحاملة لها

جمع النفايات املفروزة من باب إىل باب

مرات
الجمع:

مرة يف االسبوع

الجمع من املنازل
البالستيك

)مواد التغليف(

نعم

ال

    زجاجات من البالستيك للسوائل واملصنعة من        (زجاجات املياه أو املرشوبات، آلخ.(

والزجاجات املصنعة من      (زجاجات الصوابني والكوزماتك، آلخ.(والزجاجات املصنعة من

 زجاجات املياه آلخ( عبوات األغذية صلبة/مرنة  (مثل العبوات املحتوية عىل الرشائح،

 الجنب، املعكرونة الطازجة، الفاكهة، الخرضوات(؛ أغلفة وأكياس املواد الغذائية؛ حاويات

 البيض، علب واواين املثلجات، علب اللنب والحلوى؛ شبك تغليف الفاكهة والخضار؛ روالت

 التغليف؛ سالت النباتات؛ األطباق واألكواب البالستيكية؛ حامالت تعليق الثياب املصنعة

البالستيكية؛ حامالت تعليق الثياب املصنعةIبالكامل من البالستيك

PET

PEPVC

CD

)

الحاويات املستخدمة: 

أكياس صفراء شفافة سعة 110 لرت 

نذكركم بسحق الزجاجات البالستيكية لتقليل حجم النفايات بشكل كبري 

وستعترب مواد خارج هذه الفئة املغلفات التي يظهر أنها تحتوي عىل بقايا من 

التي كانت مغلفة لها

 لن يتم تجميع األكياس التى ال تتطابق مع التعليامت؛ ويجب أن يقوم 

املستخدم بسحبها وإعادة تعبئتها

•

•

•

•
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الحاويات املستخدمة: 

حاوية سعة 25 لرت ذات لون أخرض لكل عائلة.

 حاويات متحركة سعة 240 لرت ذات لون أخرض لكل وحدة سكنية مكونة من أكرث من 4

عائالت أو مستخدمني لغري أغراض السكن مثل أنشطة (البار،  املطاعم، آلخ

•

•

انفايات زجاجية (زجاجات، برطامنات ، أكواب( من أي لون؛ نفايات من األلومنيوم 

(علب، برطامنات، وحاويات و أوراق تحمل عالمة ”Al“ علب اللنب

علب حفظ الخضار املقرش، التونة، آلخ.(؛ كبسوالت وأغطية مصنعة من املو اد املعدنية

أشياء من السري اميك (أطباق، فناجني، آلخ.(؛ أشياء من البالستيك (أكياس

آلخ.(؛ املرايات واملصابيح؛ ألواح زجاج؛ أشياء حديدية؛ عبوات مغلفة

بالورق أو من مواد إصطناعية (أكياس تغليف املجمدات أو الحساء
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جمع النفايات املفروزة من باب إىل باب

مرات
الجمع:

مرة يف االسبوع

الجمع من املنازل
الزجاج، األلومنيوم ورقائق

التغليف القصديرية 

نعم

ال

.

،

)

.)


