
الورق
-  حافظة امللفات )بدون معدن(

-  كراتني البيض

-  ورق الفاكس )الورق العادي(

-  الدفاتر )بدون غالف بالستييك(

-  املجالت

-  صناديق الكرتون

-  الكتالوجات )بدون غالف بالستييك(

-  ورق النسخ

-  أكواب الفاكهة )الكرتونية(

-  املناديل الورقية )النظيفة(

-  األكياس الورقية

 -  األكياس املحمولة الورقية

 -  العبوات الورقية )املصقولة واملميزة بعبارة 

   "يتم طيها كنفايات ورقية"(

-  الصناديق

 -  عبوات األغذية املجمدة )املغلفة 

   بالكرتون(

-  الورق املضلع

-  النرشات اإلعالنية )بدون غالف بالستييك(

-  الجرائد وورق الصحف واملجالت

من أجل بيئة صالحة للعيش.  I  saubermacher.at  I  رقم الهاتف: 059  800 5000

النفايات العضوية النفايات غري املصنفة
-  فروع الشجر

-  قرش املوز

-  جذاذات األشجار )املقصوصة(

-  الزهور وبقايا الزهور

-  تربة زراعة الزهور

-  قرش البيض

-  الفواكه املتساقطة بفعل الرياح

-  نفايات الحدائق

-  نفايات الخرضاوات

-  العشب وقصاصات العشب

-  قصاصات السياجات الشجرية

-  التنب

 -  فالتر القهوة )مع الرواسب(، رواسب 

   وثفل القهوة

-  العظام

-  نفايات املطبخ

-  مناديل وأوراق املطبخ )املتسخة(

-  ورق األشجار

-  نفايات الخرضاوات والفاكهة

-  قرش الربتقال

-  قصاصات العشب

-  األغصان املقطوعة )املقصوصة(

-  لحاء األشجار

-  مخلفات تقليم األشجار

-  أكياس وفالتر الشاي

-  النباتات املنزلية

-  الثامر الحمضية

-  األغصان

-  أغطية مشمع

-  الرماد )الفحم والكوك( البارد

-  حفاضات األطفال

-  أواين الزهور 

-  الجرادل )الجرادل املنزلية، بدون غالف(

 -  أوعية الطعام املخصصة لالستعامل مرة 

   واحدة )البالستيكية(

-  بقايا الطعام

 -  الزجاجات والقنينات والقنينات الصغرية 

   امللونة )الفخار(

-  اللحوم وبقايا اللحوم

-  الصور

 -  املصابيح الكهربائية )املصابيح املوفرة 

   للطاقة(

-  الشعر ونفايات املنزل

-  مستلزمات النظافة الشخصية )املستخدمة(

-  مخلفات القطط

-  العظام

-  الطعام وبقايا الطعام )الفاسدة والحيوانية(

-  األلعاب البالستيكية

مركز
جمع النفايات

-  نفايات الخشب

-  املراكم )البطاريات(

-  األدوية القدمية واملستحرضات الدوائية

-  زيوت الطعام القدمية والدهون الغذائية

-  جنوط السيارات

-  بطاريات السيارات

-  البطاريات والبطاريات القرصية

-  الشاشات وأجهزة التصوير

-  أكياس األسمدة )فارغة(

-  األجهزة الكهربائية

-  املصابيح املوفرة للطاقة

-  علب الدهانات )مبا فيها من ترسبات(

 -  براميل الدهان )البالستيكية والفارغة 

   بالكامل(

-  ترمومرتات قياس الحرارة

-  دهون وزيوت القيل

 -  مواد اللصق ومواد الغراء وأنابيب 

   وعبوات الغراء

 -  السالت )الخشبية(، املخصصة لالستعامل 

   مرة واحدة

 -  خراطيش حرب الطابعات )الفارغة 

   بالكامل(

ال توضع املواد ذات الخصائص الخطرة ضمن نفايات املنزل العادية. يرجى تسليم 

هذه املواد يف مركز جمع النفايات. ميكنك الحصول عىل معلومات إضافية ومعرفة 

مواعيد العمل املضبوطة لدى األمانة التابعة لك.

تعليامت فصل النفايات املنزلية
فيينا

i

الزجاج الشفاف
 -  الزجاجات وhgقنينات والقنينات الصغرية 

   الشفافة )الزجاجية(

 -  القوارير الزجاجية )املخصصة لالستعامل 

   مرة واحدة(

-  برطامنات الخيار الزجاجية الشفافة

 -  برطامنات حفظ الطعام الزجاجية 

    الشفافة

 -  عبوات

 -  وقنينات مستحرضات التجميل الشفافة 

   )الزجاجية(

-  برطامنات املرىب الزجاجية الشفافة

-  الربطامنات

يرجى إلقاء الزجاج الشفاف فقط يف حاوية الزجاج الشفاف. مثاًل زجاجة خرضاء 

واحدة فقط تكفي لتلوين 500 كجم من الزجاج باللون األخرض.

الزجاج امللون
-  الزجاج امللون

 -  الزجاجات والقنينات والقنينات الصغرية 

    امللونة )الزجاجية(

 -  القوارير الزجاجية امللونة )املخصصة 

   لالستعامل مرة واحدة(

-  برطامنات الخيار الزجاجية امللونة

-  برطامنات حفظ الطعام الزجاجية امللونة

 -  عبوات

 -  وقنينات مستحرضات التجميل امللونة 

   )الزجاجية(

-  زجاجات الدواء امللونة

يرجى إلقاء الزجاج امللون فقط يف حاوية الزجاج امللون. الزجاج الشفاف امللقى 

بالخطأ يزيل لون الزجاج امللون، وبالتايل يصبح األخري غري صالح لالستخدام 

iكزجاجات دواء حاجبة ألشعة الشمس.

i

التعبئة
-  أرشطة الدواء

-  تغليفات السلوفان

-  كراتني البيض )البالستيكية(

-  الجرادل )الفارغة وجرادل التعبئة(

-  أوعية الطعام املخصصة لالستعامل مرة واحدة )البالستيكية(

-  أدوات املائدة )البالستيكية واملخصصة لالستعامل مرة واحدة(

-  الرقائق )للتغليف(

-  زجاجات املرشوبات )البالستيكية واملخصصة لالستعامل مرة واحدة(

-  الفخار )عبوات، مثل الزجاجات(

-  األكواب البالستيكية )العبوات(

-  الزجاجات البالستيكية )املخصصة لالستعامل مرة واحدة(

-  العبوات البالستيكية

-  األغطية البالستيكية

-  األكياس الشبكية )مثل الخاصة بالفواكه والخرضوات(

-  العبوات الورقية املصقولة

-  الزجاجات البالستيكية للمرشوبات )املخصصة لالستعامل مرة واحدة(

-  خراطيش حرب الطابعات )الفارغة بالكامل(

-  األكياس املحمولة )البالستيكية(

-  رقائق التغليف

-  األغطية )البالستيكية(

-  الرقائق امللفوفة، التغليف

 -  عبوات معجون األسنان )البالستيكية والفارغة(

-  عبوات األلومنيوم

-  رقائق األلومنيوم

-  أنابيب األلومنيوم

-  أغطية األلومنيوم

-  علب الصفيح، فارغة كليًا )مثل علب الفواكه وعلب الدهانات(

-  العلب الفارغة )األلومنيوم والصفيح املطيل بالقصدير(

-  علب الدهانات )منظفة بالفرشاة(

-  علب املرشوبات

-  أغطية علب الزبادي

-  علب املواد املحفوظة

-  األنابيب املعدنية )فارغة(

-  العبوات املعدنية )فارغة(

-  األغطية املعدنية


