فصل القمامة بطرق سليمة
صندوق الزجاج القديم

صندوق القمامة الطبيعية
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زجاجات الخمر
زجاجات المشروبات الكحولية
زجاجات الشراب.
زجاجات النبيذ
برجاء وضع الزجاج مصنفا طبقا لأللوان:
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الحشائش
حطب القطن
حشيش جاف
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الزھور المقطوعة
نشارة الخشب
القش
أكياس وأوراق الشاى
نباتات تزرع ففى القصيصات
األعشاب الضارة
أفرع الشجر
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ورق التغليف
اإلعالنات المكتوبة على الورق
ورق تغليف الھدايا
الكراريس
المجالت
الورق المقوى
الكتالوجات
ورق التغليف
األغلفة ال ق ة
الورقية
رول الورق المقوى
علب الورق المقوى
البطاقات البريدية
اإلعالنات
دليل أرقام التليفون
بريد الدعاية
ورق الرسم
الصحف
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،زجاج النوافذ لمبات كھربيةالفخارة
السيراميك ،زجاج المرايا ،الحجارة

 ،بقايا السمك ،العظام ،الرمل ،الطمى

 ،الورق متعدد الطبقات

بقايا الطعام والحجارة

ورق التصوير
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المھسفثق
علب الكريم
أدوات الطعام )لإلستخدام الواحد(
الورق الخاص بلف األغراض
علب المشروبات
أكواب الزبادى
علب المواد المحفوظة
تغليف أدوات التجميل
الفللين الخاص بالزجاجات
علب الورق المقوى لحفظ اللبن
األكياس البالستيك
قصيصات الالزرع
ا
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علب العصير من الورق المقوى
موزع كريمة الطھى
مغلفات الماد الرغوية
الخراطيم
األغطية البريمية
الرشاشات الفارغة
(زجاجات المنظفات )الفارغة
أغلفة الستيروبور
األنابيب
األغلفة مفرغة الھواء
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الرماد البارد أو الكناسة
أدوات الطعام
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الصور
دھون القلى
المواعين/الصينى
لمبات اإلضاءة
الحفاضات
الرمل الخاص بالقطط
أدوات التجميل
األقمشة القديمة
األدوية
المكسور
الزجاج ال ك
الز ا
األحذية
بقايا الطعام/العظام
لعب األطفال
أكياس المكنسة الكھربائية
الحجارة
ورق الحائط
شرائط الفيديو
حفاضات األطفال
بقايا السجائر
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كل ما ھو معدنى أو من

البطاريات
بقايا المستلزمات الكھربائية
اللمبات الموفرة للطاقة
المواد الضارة

البالستيك ال يكون خاصا بالتغليغ
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