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 إدارة النفايات في ناحية كالو شركة

 

 

نشرة معلومات عن ملء األكياس الصفراء و أوعية النفايات الصفراء 

 في ناحية كالو

 

 ُيسمح بوضع األشياء التالية على سبيل المثال في الكيس األصفر/ وعاء النفايات األصفر:

أكياس النايلون المستعملة للتسوق، المواد المركبة، المعادن. يجب أن تكون وسائل التعليب 

استخدام الماء )يمكن مثالً حك علب اللبن و تركها  دونفارغة و منظفة تنظيفاً مبدئياً فقط 

 لتجف(.

 )وسائل التعليب البالستيكية )مثالً: علب اللبن 

  العصير(كرتونات العصير )مثالً للحليب و 

 .وسائل التعليب المكونة من الكرتون من الخلف و البالستيك من األمام 

  ًبخاخ الشعر(علب البخاخ )فارغة، مثال : 

 علب المعلبات و العصائر 

 )األغطية المحلزنة )مثالً: غطاء وعاء المربى 

 فلّين التغليف 

 رقاقات التغليف و أكياس النايلون 

 

 

 في الكيس األصفر/ وعاء النفايات األصفر:ُيسمح بوضع األشياء التالية ال 

  أغراض االستخدام المصنوعة من البالستيك مثل األلعاب و أوعية الطعام البالستيكية )بقية

 النفايات(

 )الفوط )بقية النفايات 

 )العلب المتسخة جداً أو نصف الممتلئة )بقية النفايات 

 )فلّين البناء )بقية النفايات 

 فايات القابلة للتدوير( الورق القديم )وعاء الن 

 )الزجاج )وعاء النفايات القابلة للتدوير 

 )أقراص الكمبيوتر )بقية النفايات 
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 )الفوط النسائية )بقية النفايات 

 )المالبس )حاوية المالبس القديمة 

 )الدهانات، األحماض، القلويات )خاوية المواد الضارة 

 

 ال توضع بقية النفايات في الكيس األصفر !

 

 :مالحظة

مواعيد جمع األكياس الصفراء/ أوعية النفايات الصفراء مذكورة في تقويم النفايات الذي  

تصدره شركة إدارة النفايات. و ال يتم أخذ األكياس الصفراء التي ملئت بشكل خاطئ. و يمكن 

فقط تسليمها إلى منشآت التدوير على أنها من بقية النفايات و يتم ذلك على نفقتكم الخاصة. أما 

كياس الصفراء المملوءة بشكل صحي  فيمكن للزبون المسجل في ناحية كالو أن يسلمها إلى األ

منشآت التدوير مجاناً. في حال وجود أسئلة عن الطريقة الصحيحة لملء األكياس و األوعية و 

بسبب عدم تفريغ األوعية أو عدم جمع األكياس يمكن  الشكاوىلطلب أوعية النفايات أو 
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