
معلومات عن إلقاء النفايات بمنصة النفايات لحماية البيئة

أسلوب التعامل مع السكان
الدخول لترك النفايات المنزلية الصادرة من البنايات اللذين يقيمون بھا المتواجدة في محيط البلدية سكان المنازليستطيع 

(CNS أو بطاقة الخدمات اإلقليمية )(CRS للدخول يجب تقديم بطاقة الخدمات المحلية أي ( إليھاالبطاقة الصحية التي يرمز 
قائمة بالخامات التي يمكن دخولھا:

تفصل قطع األثاث. أبواب ونوافذ؛ أغلفة مثل الصناديق والقواعد الخشبية الضخمة الالزمة للتغليف, األشياء المعمرة مثل األثاث: أخشاب (a
قبل وضعھا بالصناديق المخصصة) البالستيك, المعادن, الزجاج, المرأيات( عن الخامات األخرى

األثاث الضخم يجب أن يفكك لكي يقل حجمه.
دراجات, أرفف معدنية, حلل وأواني, مناشر الغسيل, حواجز معدنية, ملًة السرير :حديد ونفايات معدنية. (b

أغلفة معدنية مختلطة, بواقي معدنية أي جزيئات أو برادة, فالتر الزيت الخاصة بتشحيم المواتير, يسمح بدخول الدرجات البخاريةال 
بمواد خطيرة

يسمح بدخول األجھزة الكھربائية واإللكترونيةال 
كتب, أكياس ورقية التي تستخدم لبيع الخبز والفواكه, كراسات/ أوراق ودفاتر, مجالت منشورات الدعاية, صحف  :ورق وكرتون (c

أغلفة الكرتون الصغيرة بعد, فوط المطبخ الورقية, )علب الكرتون المستخدمة لتغليف البيتزا دون فضالت الطعام, صناديق كرتون
أجزاء من الورق والكرتون المستخدمة في التغليف ,ضغطھا لتقليل حجمھا

بدھونورق قذر أو مختلط , )ورق مقوى بالبالستيك, على سبيل المثال ورق الحائط( يسمح بدخول ورق مزدوجال 
واألشياء األخرى المصنعة من الكريستال, أكواب كريستال, قوارير النبيذ, أحواض األسماك, مرأيات, ألواح :ألواح زجاجية. (d

األثاث والشبكات واألسالك, القش المحيط بالقوارير, الصور, اإلطارات( قبل وضعھم في الصناديق يجب فصل الخامات المختلفة
الكھربائية المحيطة بأحواض األسماك.

.( بسدادات أو أغطية( برطمانات زجاجية) أيضا بأغطيتھا( زجاجات مصنوعة من الزجاج األبيض أو الملون: زجاج وأغلفة (e
قبل وضع الزجاجات والبرطمانات في الصناديق يجب أن تكون خاوية تماما.

. لعب, أثاث الحدائق, مواسير وخراطيم, زھريات, أدلية/ جرادل, جراكن, صناديق: البالستيك الصلب (f
شخصيا من"سيتم استالمھا , ”مولتيباك" تضع األوعية المصنوعة من رقائق متعددة الخامات المسماة ال

أمام بابك“.
فناجين وأدوات, أطباق, زھريات من األسمنت والفخار, حطام ناتجة عن بعض أعمال الصيانة المنزلية :أنقاض ونفايات خاملة (g

. أحواض وأدوات صحية أخرى مصنوعة من السيراميك, حجارة, الفخار والبورسيلين, منزلية أخرى مصنوعة من السيراميك
يسمح بدخول كميات متواضعة من األنقاض والحطام بواسطة الساكن نفسه اللذي قام بعمل الصيانة المنزلية,

0,5 بنسبة ال تزيد عن. متر مكعب مرتين في السنة
الصوف, كارتون مقوى بالجبس, )اتيرنيت( االسبستوس/ األمينت -يسمح بدخول أشياء مصنعة من األسمنت ال

. القطرانالبطانات العازلة المصنعة من , الزجاجي
. نباتات الحدائق والزينة, األوراق, األعشاب, الفروع: نفايات الحدائق (h

جذوع وفروع, حجارة, ”أمام بابك" تضع في الصناديق فاكھه وخضروات فاسدة يجب وضعھم ضمن النفايات الرطبة التي نجمعھا من ال
األشجار

يشار إلى جميع النفايات الضخمة والتي ال تصنف. الموكيت ومشمع األرضية وغيره, كراسي وكنب, الفراش/ المراتب :النفايات الضخمة (i
ضمن النفايات القابلة للتدوير الموجودة في منصة البيئة.

المجمدة وأجھزة التكييف/ والفريزرات, خاصة بالثالجات R1  المساحة المشار إليھا (j
مسطحات المطابخ, ميكروويف/ أفران الموجات, غساالت األطباق, أجھزة التجفيف, خاصة بغسالت المالبس R2  المساحة المشار إليھا (k 

األفران الكھربائية والتي تعمل بالغاز
خاصة بالتليفزيونات وشاشات العرض R3  المساحة المشار إليھا (l

خالطات, مقليات, مكاوي, ماكينات الخياطة, مكانس: خاصة بصغار األجھزة الكھربائية واإللكترونية R4 المساحة المشار إليھا (m
أجھزة الفيديو, أجھزة التليفون المحمول واألرضية, فاكس, مطابع)الماوس ولوحة المفاتيح, وحدة التشغيل المركزية( كمبيوتير

. لعب األطفال الكھربائية واإللكترونية, األدوات المنزلية الكھربائية, والراديو واألستيريو
. والمصابيح الموفرة للطاقة, مصابيح النيون والتي تعمل بغازات أخرى أو بخار  خاصة باإلضاءة R5 المساحة المشار إليھا (n

والتي على, البطاريات التي تستعمل مرة واحدة والتي  يعاد شحنھا:  المساحة الخاصة بالبطاريات الفارغة -النفايات المنزلية الضارة (o
والتي ال تشمل الرصاص, شكل أقراص .

. المساحة الخاصة بتجميع الرصاص -النفايات المنزلية الضارة أجھزة اإلنذار وغيره, بطاريات السيارات والدرجات البخارية : (p
المساحة خاصة بتجميع الزيوت المعدنية -النفايات المنزلية الضارة الزيوت المعدنية والصناعية التي تستخدم في تشحيم المواتير : (q

وبعض األجزاء الميكانيكية بالسيارات والدرجات البخارية واألجھزة األخرى.
المساحة الخاصة دھانات ومنتجات كيماوية تستخدم في المنازل -النفايات المنزلية الضارة دھانات, دھانات وغراء ومواد الصقة : (r

يجب قفل العبوات جيدا لكي ال يتسرب منھا. منظفات وغيره, مبيدات للحشرات الزراعية, سماد, أحبار, أحماض ومذيبات, مائية
بعض محتوياتھا

ممنوع دخول البخاخات.
مألنه, البخاخات التي تحتوي منتجات كيماوية :“T” o “F” المساحة الخاصة بالبخاخات التي يرمز إليھا -النفايات المنزلية الضارة (s

. تحمل رمز التسمم أو قابلة لالشتعال, أو فارغة
. المساحة الخاصة بخراطيش الحبر -النفايات المنزلية الضارة الخاصة بالمطابع الليزر والمنفثة للحبر : (t

المساحة الخاصة باألدوية المنتھية الصالحية أو التي لم تستعمل -النفايات المنزلية الضارة أنبوبة, زجاجة(ضع الدواء داخل عبوته : (u
أو شريط الدواء)

المستخدمة في الطھي أو في حفظ األطعمة: المساحة الخاصة بالزيوت النباتية والحيوانية -النفايات المنزلية الضارة (v
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التي توجد على أرض البلدية تستطيع استخدام منصة المحافظة على البيئة للتخلص من  المخلفات الغير منزلية
المخلفات المقارنة بالنفايات المنزلية مثال عند شراء قطعة أثاث أو أحد األجھزة الجديدة فيتم التخلص من القطعة

0:1)أو عند التخلص من القديم دون شراء جديد (1:1) القديمة).
CEM Ambiente لكي تستطيع التخلص من المخلفات المتشابھة بالنفايات المنزلية يجب أوال توقيع اتفاقية مع

نقل المخلفات الغير مضرة bis/2 بالتسجيل في القائمة القومية الخاصة بالحفاظ على البيئة فئة مكرر
في حالة زيادة وزن المخلفات عن. بشخصك  30 يجب أن يتبع المخلفات إقرار بنوع , كج وحسب نوع المخلفات

المخلفات
خاضعة لتوقيع اتفاقية مع مؤسسة ,(R.A.E.E.)المخلفات الكھربائية واإللكترونية التي يرمز إليھا

.bis/ 3وذلك بالتسجيل في القائمة القومية الخاصة بالحفاظ على البيئة فئة  مكرر CEM Ambiente
2النموذج المرفق رقم  - ھو مستند مبسط خاص بنقل مخلفات األجھزة الكھربائية واإللكترونية

نوجه عناية سيادتكم بأن للتخلص من المخلفات الغير منزلية  والمزيد من االستفسارات يمكن لسكان البلدية 
التواصل على

SUL SITO WWW.CEMAMBIENTE.IT -
االطالع على الكتيب الموضح للتعليمات الخاص بمنصة حماية البيئة -

800.342.266 أو باالتصال على الرقم المجان -


