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 إدارة النفايات في ناحية كالو شركة

 

 

 نشرة معلومات عن النفايات الحيوية

 

 

 ؟الحيويةالنفايات  لوضع وعاء مكانهو أفضل  ما

تحت أشعة الشمس المباشرة، و إنما في الظل. و بذلك  الحيويةالنفايات  وعاءال ينبغي أبداً وضع 

 يمكن تجنب الروائح الكريهة. 

 ؟الحيويةالنفايات كيف أجمع 

بأوراق جرائد )ليس بأوراق مجالت أو أوراق منشورات  الحيويةينبغي دوماً تغليف النفايات 

لّماعة( كما يساعد أيضاً كرتون صحون البيض و ورق المطبخ و المناديل الورقية في 

في وعاء النفايات  الحيويةامتصاص السوائل الزائدة. و يمكن إلقاء هذه المواد مع النفايات 

. و يتم تحويلها في منشأة السماد إلى سماد ذي قيمة. األكياس الورقية لوعاء فرز يويةالح

 متوفرة في المحالت و في منشآت تدوير النفايات.   الحيويةالنفايات و لوعاء النفايات 

أبداً في أكياس نايلون ! حتى و لو كانت عليها عالمة تدل على إمكانية  الحيويةال تضع النفايات 

 ها إلى سماد. تحويل

 إذا كانت الحرارة مرتفعة؟ الحيويةبوعاء النفايات  أفعل  ذاما

في الظل. احرص على إمكانية تخلل ما يكفي من الهواء بين  الحيويةضع وعاء النفايات 

أو  الحيوية: ضع فروعاً و أغصاناً صغيرة من حديقة منزلك بين النفايات الحيويةالنفايات 

و بذلك يمكن تجنب تعفن النفايات في وراق مطبخ أو بعض الكرتون. أوراق جرائد مجعدة أو أ

وعاء النفايات الحيوية أو تجمع الحشرات فيها. و إذا تجمعت الحشرات فيها بالرغم من ذلك 

فيمكن استخدام النتروجين الكلسي )متوفر في محالت بيع لوازم الحدائق(. ال تصب السوائل 

 عاء النفايات الحيوية !مثل الشوربة أو المرق أبداً في و
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 في الشتاء؟  الحيويةماذا أفعل بوعاء النفايات 

يصاب وعاء النفايات الحيوية أيضاً بالصقيع خالل فصل الشتاء. يمكن أن تتجمد النفايات 

الحيوية و يصبح من الصعب إفراغها من الوعاء. لتجنب حدوث هذا األمر يمكن وضع ورق 

جرائد مجعد في أسفل وعاء النفايات الحيوية. يمتص الورق السوائل و يمنع تجمد النفايات 

الوعاء و التصاقها به. و من األفضل وضع وعاء النفايات الحيوية في مكان ال الحيوية في أسفل 

 يحدث فيه تجمد مثل مرآب السيارة أو ما يشبهه من األماكن.  

 كيف أنظف وعاء النفايات الحيوية؟ 

 في حال الضرورة يتم تنظيف وعاء النفايات الحيوية بالماء الصافي فقط.

مواد التنظيف في هذه الحالة ليست ضرورية و ليست مناسبة، ألنه في الغالب ال يمكن تحويلها 

 بشكل كامل إلى سماد. اترك غطاء الوعاء مفتوحاً بعد التنظيف ليجف.  

 

في وعاء  األشياء المسموح إلقاؤها
 النفايات الحيوية:

 نفايات المطبخ القابلة للتعفن: 

قشر البطاطا، قشور الفواكه )أيضاً 
الحمضيات(، نفايات الخضار و السلطة، 

قشر البيض، بقايا الطعام، العظام 
الصغيرة، حسك السمك، بقايا اللحم، بقايا 

الخبز و الكاتو، فلتر القهوة، أكياس 
 الشاي، األغذية الفاسدة )دون علبة(. 

 نفايات الحديقة:

األغصان، العشب المقطوع، أوراق 
األشجار المتساقطة، األعشاب الضارة، 

بقايا النباتات، الجذور، الفواكه المتساقطة 
 )و لو كانت متعفنة(. 

 نفايات أخرى:

الورود الذابلة، النباتات المنزلية، نباتات 
الشرفة مع ترابها، الشعر، الريش، مناديل 

المطبخ، كرتونات البيض، المناديل 
ية الورقية، النشارة، القشارات الخشب

 
في وعاء  األشياء الممنوع إلقاؤها

 النفايات الحيوية:

ال ُيسمح بإلقاء النباتات التي أصابها 
 في وعاء النفايات الحيوية. حريق

 بقية النفايات: 

أعقاب السجائر، الرماد، فوط األطفال، 
الفوط النسائية، األضمدة، القطن، كيس 

المكنسة الكهربائية، أوساخ الشارع، 
الجلد، ورق الجدران، األحجار، األقمشة، 

أكياس النايلون )أيضاً تلك التي من 
المفترض أن تتحول إلى سماد(، المناديل 

الورقية من عيادات األطباء، مناديل 
 الخ.   الجيب  

 المواد القابلة للتدوير:

أكياس التسوق البالستيكية )الكؤوس، 
الرقائق، األكياس و الزجاجات 

 البالستيكية(

 المواد المركبة )علب الحليب و العصير(
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للخشب غير المعالَج، أكياس الفواكه و 
الخبز الورقية، كميات قليلة من ورق 

 الجرائد لتغليف نفايات المطبخ.

المعادن )علب العصير، علب األلومنيوم، 
 علب المعلبات(

 الزجاج )الزجاجات(

 الورق )الورق النظيف، الكرتون  الخ(

 : اإلشكاليةالمواد 

)يجب وضعها في حاويات المواد 
 اإلشكالية(

الكيمياويات/ السموم، األلوان السائلة، 
األصبغة، المطهرات، المحاليل، مواد 
حماية النباتات، مواد التنظيف، الزيت 

القديم )ُيعاد إلى البائع(، البطاريات )ُتعاد 
إلى بائع المفرق، متاجر اإللكترونيات، 

  منشآت التدوير(. 

  

 مالحظة:

محال الوجبات السريعة و ما إلى ذلك بوضع الفواكه و الخضار النيئة فقط في  سمح للمطاعم ويُ 

وعاء النفايات الحيوية. و يجب عليهم استعمال وعاء لبقايا الطعام. )راجع نشرة المعلومات 

 الخاصة.(

يمكن للمستخدمين التجاريين الحصول على معلومات عن أوعية النفايات الحيوية لدى 

   07452 6006 – 7050االستشارات التجارية على رقم الهاتف: 

 

   

 

 


