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چرا باید
زباله را ترتیب دهیم؟
تمام زباله باید مرتب شوند؛ این به مردم و محیط یکسان مفید است .مرتب
سازی زباله به این معنی است که در بهترین راه ممکن بازیافت شوند  -و
بتوانند تولیدات جدید از آنها ساخته شوند .در شهرک ویست فولد ،هر
کسی باید زباله خود را مطابق به مقررات زباله برای
شهرداری مشخص خود مرتب سازد.

بسته بندی پالستیکی

زباله غذایی

چه باید کرد:
هر گونه پالستیک که غذا ،مشروبات
یا مواد خانه داشته باشد باید
با آب سرد برای دور سازی بدترین نوع باقی های غذا
شستشو شود .آب را بیرون کنید و پالستیک را در بسته پالستیک
ها قرار دارید یا آنرا در بسته قابل حمل جمع کنید .این باید پیش از
اینکه در سطل چراغک خاکستری روشن بسته بندی شود.

چه باید کرد:
غذای اضافی باید در بسته های زباله غذایی انداخته شوند بسته ها را بسته
کنید وآنها را در سطل زباله با چراغک قهوه ای قرار دهید.

روغن غذایی در بوتل ها و
قوطی ها راید در یک فضای
باز یا جای استفاده مجدد منحیث زباله
خطرناک گذاشته شوند.

:NB

پالستیکی
هر  3هفته بعد
جمع آوری
میشود
نیاز به بسته های جدید
دارید؟
یک بسته خالی را در
یکی از سطل های زباله
بسته کنید در نتیجه
جمع آوری کننده زباله
بسته جدید برایتان خواهد
ماند.

نیاز به بسته های
زباله جدید دارید؟
یک بسته
خالی زباله را در یکی
از سطل های بیرونی
بسته کنید
جمع آوری کننده زباله
بسته های جدید را برایتان
خواهد ماند.

زباله غذایی هر
هفته یکبار جمع
آوری میشوند

زباله باقی مانده

کاغذ و تخته کاغذی

چه باید کرد:
زباله باقی مانده  -آنچه که یکبار زباله قابل بازیافت مرتب گردید -
باید در بسته های قابل حمل  -قبل ازینکه در سطل با
چراغک خاکستری انداخته شوند ،قرار گیرند.

چه باید کرد:
کاغذ و تخته کاغذی بازید در
سطل با چراغک آبی  /الماری بازیافت قرار داده شود.
اگر شما کاغذ زیاد ددارید ،میتوانید
یک سطل کالنتر را بدون پرداخت درخواست نمایید.

بیش از حد
زباله باقی مانده دارید؟
در این صورت ،شما
میتوانید بسته های اضافی یا
سطل های بزرگتر را در بد پول
بلندتر درخواست نمایید.
برای معلومات بیشتر با ما به
تماس شوید.

زباله باقی مانده
هر  3هفته بعد جمع
آوری میشود

کاغذ و
تخته های
کاغذی هر
 3هفته

زباله خطرناک

باید به ایستگاه محیطی یا ایستگاه
بازیافت برده شود
چه باید کرد:
شما میتوانید زباله خطرناک را به
ایستگاه بازیافت یا یک ایستگاه محیطی بدون پرداخت ببرید .زباله
خطرناک باید در بسته بندی اصلی خود یا به شکل دیگر بسته بندی
که شما عالمت گذاری کرده اید ،انداخته شوند.

شیشه و فلز-
بسته بندی
چه باید کرد:
شیشه و فلز که دارای مواد غذایی ،مشروبات یا دیگر قطعات خانگی
باشد باید مستقیما ً در سطل که چراغک نارنجی دارد ،انداخته شود.
اگر شما یک سطلک نارنجی دارید،
بسته بندی شیشه و فلزی باید مستقیما ً در این انداخته شود.
بیاد داشته باشید که با دیگر ظرف ها در روز جمع آوری تان بیرون
بیاندازید.

زلف و هشیش
عمج هتفه  6ره
دنوشیم یروآ

 :NBبسته بندی های شیشه و
فلز باید بطور مستقیم در سطل
ها انداخته شوند؛ بسته های
بناید با این سطل استفاده شوند.

محیطی
ایستگاه ها
این جای است که شما زباله خطرناک را می اندازید .ایستگاه ها
در پهلوی
بعض ایستگاهات پترول و فروشگاه ها موقعیت دارند
آنها با استفاده از یک کلید قفل میشوند ،که
شما میتوانید از نزدیکترین ایستگاه
پترول ،دفتر پسته خانه یا فروشگاه بدست بیاورید.
از سالنمای مرتب سازی یا از ویب سایت www.vesar.no
بازدید نمایید
تا نزدیکترین ایستگاه محیطی را پیدا کنید.

لباس ها و رخت
لباس های خشک و پاک و رخت ها باید در بسته های بسته
انداخته شوند یا در بسته های سست انداخته شوند .آنها باید
در بانک های رختی در ساحه شما یا در یکی از ایستگاه
های بازیافت قرار داده شوند .شما میتوانید هرگونه لباس ها و
رخت ها را در اینجا بدون درنظرداشت کیفیت ذخیره کنید :هر
چیزهای کهنه و تخریب شده نیز قابل نگهداری اند.

برقی و
زباله برقی
زباله  -برقی
هر آنچه که نیاز به خروجی برقی یا بتری برای اجرا شدن دارد یا اینکه
صدا یا روشنی بوجود می آورد باید هریک در یک فروشگاه یا فروشنده که
تولیدات همانند فروخته میشوند،
یا در ایستگاه بازیافت بدون هزینه ،گذاشته شوند.

		

ایستگاه های بازیافت
چه کسی از این ایستگاه ها استفاده کرده میتواند:
• هر زباله باقی مانده باید از خانه شخصی یک شخص باشد.
• تجارت ها باید ترتیب
جمع آوری زباله تجارتی خود را انجام دهند.
• ایستگاه بازیافت خدمات  -شخصی است و
شما باید زباله خود را براساس آن گونه نوعیت زباله پذیرفته
شده مرتب سازید
• زباله باید تنها با استفاده از
موتر مسافربری یا موتر مسافربری با
یک تریلر آورده شود .حداکثر وزن موتر باید
 .kg 3,500زباله نباید با استفاده از

در ایستگاه های بازیافت ،شما میتوانید موارد بزرگتر را که خراب
شده باشند ،یا زباله که تحت برنامه جمع آوری خانگی مانند چوکی ها،
یخچال ،فریزرها ،کامپیوترهای شخصی و زباله باغ نمی آیند ،بگذارید.

ساعت های باز شدن ایستگاه بازیافت:
دوشنبه:
سه شنبه  -جمعه:
شنبه:

 6:00 – 10:00غ.و
 5:00 – 10:00غ.و
 9:00غ.م –  2:00غ.و

تراکتور یا هر ترک بزرگتر آورده شود.
• شما برای هر گونه زباله باقی مانده می پردازید ،بطور
مثال ،هر
نوع زباله که برای آن برنامه بازیافت نباشد.
• اطفال زیر سن  16باید هنگام بازدید از ایستگاه بازیافت در
داخل موتر باشند.

ایستگاه بازیافت ریگگ
Taranrødveien 93, 3171 Sem
ایستگاه بازیافت لوفتیرود
Mølleveien 30, 3140 Borgheim
ایستگاه بازیافت نودری فوس
Hvittingfossveien 184, 3089 Holmestrand
ایستگاه بازیافت گریندا
Lågendalsveien 83, 3270 Larvik
ایستگاه بازیافت اسکوپم
Adalsveien 22, 3185 Skoppum

 جونی سویرسون برای در جریان قرار گرفتن: شکل پوشmetrobranding.no :طراحی

کدام پرسش؟
:با ما به تماس شوید
VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS
Taranrødveien 95 B, 3171 Sem
80 43 35 33 +47 :تلفن
post@vesar.no
www.vesar.no

