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الحاوية البنية
القمامة العضوية

الحاوية الرمادية
بقايا النفايات

جميع النفايات غير القابلة إلعادة التدوير
منها على سبيل المثال:
الرماد (البارد) ،األقراص ،دلو الطالء (األلوان الجافة) ،الصور،
المصابيح الكهربية ،فضالت القطط ،مستلزمات النظافة الشخصية،
القمامة ،كسور البورسلين ،أكياس المكنسة الكهربية ،ورق الحائط،
حفاضات األطفال ،أعقاب السجائر
هنا يأتي دور:
حاوية بقايا النفايات
ما يتم استبعاده:
األقراص المضغوطة ،األقراص المتعددة االستعماالت،
األجهزة الكهربية ،المصابيح الموفرة للطاقة ،خرطوشة الحبر،
األنابيب الفلورية مركز إعادة تدوير األغطية المصنوعة من
الريش حاويات المنسوجات القديمة
مواد ضارة الوحدات المتنقلة للتخلص من المواد الضارة

النفايات العضوية مثل نفايات المطبخ والحديقة
منها على سبيل المثال:
بقايا الزهور ،قشور البيض ،بقايا السمك واللحوم ،نفايات الحديقة،
بقايا الخضراوات ،تفل القهوة ،قشور البطاطس ،نفايات المطبخ،
قشور الجوز ،قشور الفواكه ،بقايا الطعام ،تفل الشاي ،النباتات
المنزلية ،الحمضيات
هنا يأتي دور:
حاوية النفايات العضوية
ما يتم استبعاده:
الرماد ،مستلزمات النظافة الشخصية ،كبسوالت القهوة ،قمامة
القطط ،القمامة ،أكياس المكنسة الكهربية ،حفاضات األطفال،
أعقاب السجائر حاوية بقايا النفايات

الحاوية الزرقاء
األوراق المستعملة

الورق ،الورق المقوى ،الكرتون
منها على سبيل المثال:
الكتالوجات ،الكتب ،أوراق المكاتب ،الورق المنسوخ ،الورق
الكرتون ،المنشورات ،األكياس الورقية النظيفة ،األوراق المضلعة،
العبوات المصنعة من الورق ،المجالت ،الجرائد
هنا يأتي دور:
حاوية األوراق المستعملة أو مراكز إعادة التدوير
ما يتم استبعاده:
األوراق المطلية ،أوراق خبز الزبدة ،أوراق الحائط
حاوية بقايا النفايات
علب المشروبات (كعلبة الحليب) الشكائر الصفراء/الحاوية
الصفراء

حاوية الزجاج
نفايات الزجاج

الشكائر الصفراء  /الحاوية الصفراء
أغلفة المشتريات

األغلفة المصنوعة من البالستيك،
المعادن والمواد المركبة

فصل القوارير وزجاج العدسات والزجاج
األخضر والبني واألبيض

منها على سبيل المثال:
رقائق األلومنيوم ،دلو وأنابيب الطالء (فارغة) ،الزجاجات
البالستيكية ،علب المشروبات ،عبوات الصفيح ،أغطية الزجاجات،
األغلفة المعدنية ،أكياس الحليب الورقية ،األكياس البالستيكية،
األكواب البالستيكية ،القطع المتشكلة من الستايروفوم ،األقفال

منها على سبيل المثال:
القوارير الزجاجية ،برطمانات الخضراوات ،برطمانات المربى
والبرطمانات الزجاجية وأي عبوات زجاجية أخرى

هنا يأتي دور:
الحاوية الصفراء  /الشكائر الصفراء
ما يتم استبعاده:
األوراق ،الورق المقوى ،كراتين الورق المقوى حاوية الورق
المستعمل القوارير الزجاجية حاوية الزجاج
الخشب ،الجردل البالستيك ،البورسلين ،األواني ،المقالة ،األلعاب
حاوية بقايا النفايات ،مركز إعادة التدوير

هنا يأتي دور:
حاوية الزجاج العامة
ما يتم استبعاده:
زجاج السيارة الورشة
الزجاج الرصاصي ،المصابيح الكهربية ،زجاج ينا ،السيراميك،
البورسلين حاويات بقايا النفايات
ألواح زجاجية ،مصابيح موفرة للطاقة ،مرايا مركز إعادة التدوير

الوحدات المتنقلة للتخلص من المواد الضارة

مواد ضارة

نفايات تحتوي على مواد خطيرة
منها على سبيل المثال:
مزيل الطالء ،األدوية القديمة ،الزيوت المستعملة ،البطاريات ،مواد
التعقيم ،مصابيح موفرة للطاقة ،ألوان (سائلة) ،مزيل البقع ،مواد
للحفاظ على الخشب والعناية به ،مواد الصقة ،الطالء ،القلويات،
األنابيب الفلورية ،مبيدات اآلفات ،مواد التنظيف ،رشاش ذو رواسب
هنا يأتي دور:
الوحدات المتنقلة للتخلص من المواد الضارة ،راجع مواعيد التقويم
البيئي الخاص بأخذ المواد الضارة لدفنها في مواقع دفن قديمة ببروكن-
هوكسفيلد
ما يتم استبعاده:
األجهزة الكهربية مركز إعادة التدوير
حاويات األلوان (األلوان الجافة) حاوية بقايا النفايات ،حاويات
األلوان ،عُلب الرش (فارغة) شكائر صفراء/حاويات صفراء

