الفلين الطبيعي
ميكن التخلص من الفلني عند العديد من جتّار املشروبات باملدينة وكذلك
عربة املواد الضارة التابعة ملدينة رويتلنغن.
األقراص الرقمية
ميكن تسليمها مجانا لعربة املواد الضارة أو الدارات النواحي أو مكتبة املدينة
أو « »Da Capoعنوانه  Täleswiesenenstr. 14أو إلى  BUNDوعنوانه
 Weingärtnerstr. 15في رويلتنغن.

تنبيـهات
الطريقة الصحيحة لتجهيز النفايات
الرجاء وضع النفايات بالوقت املناسب يوم اجلمع جاهزة على جانب الرصيف،
علما أن عمال جمع النفايات يباشرون عملهم على الساعة  6:00صباحا!
كافة املواعيد جتدونها باجلدول الزمني للعام احلالي أو على موقع
www.reutlingen.de
أكياس النفايات الصحيحة
كافة األكياس املناسبة للتخلص من النفايات ميكن احلصول عليها مقابل رسوم
من االستعالمات في دار البلدية ( )Rathausinformationبشارع Marktplatz 22
أو من إدارات النواحي أو من  TBRبشارع  ،Am Heilbrunnen 107برويتلنغن.
الكيس األصفر وأكياس البطاريات مجانية.
Wertstoffhof Reutlingen-Schinderteich
السير على الشارع  L383باجتاه  .Gönningenهنا ميكن التخلص من  0,5م³
من النفايات الغير قابلة العادة االستخدام ،و  2,0م ³من النفايات القابلة
العادة االستخدام.
Häckselplatz Betzingen
شارع  Wannweiler Straße 77في  .72770 Reutlingenهنا ميكن التخلص
من أخشاب وأغصان الشجر أو الشجيرات أو ما يقص من اجلنبة.
استشارات النفايات
جتيب على أسئلتكم وتعطي بسرور ارشادات ونصائح :االتصال بهاتف
 5050-303 07121أو abfallberatung@reutlingen.de

Technische Betriebsdienste Reutlingen
Am Heilbrunnen 107, 72766 Reutlingen

AR
إرشادات لتفريق
النفـايات

الحـاويات
حاوية القمامة العضوية – ذات الغطاء البني
تفريغها:
من نيسان الى تشرين األول :أسبوعياً ،ومن تشرين الثاني الى آذار كل أسبوعني
ماذا يوضع فيها؟
النفايات النباتية واحليوانية من املطبخ واحلديقة :فضالت الطعام ومطحون
القهوة والشاي (مع اكياس التصفية) وقشور املكسرات والفاكهة (واحلمضيات
أيضا) وكذلك اللحوم وفضالت النقانق واألزهار ونباتات الزينة وأوراق الشجر
والعشب واألعشاب الضارة واملواد املمتصة لفضالت احليوانات االليفة الصغيرة
والرمل من أقفاص الطيور ...إلخ.
ما ال يسع بداخل الحاوية:
يتم التخلص منه بداخل أكياس خيش رسمية من البلدية (أنظر الوجه اخللفي
للنشرة) بجانب احلاوية.
حاوية القمامة الورقية – ذات الغطاء األزرق
تفريغها:
كل  4أسابيع
ماذا يوضع فيها؟
اجلرائد اليومية واجملالت والكتالوجات والكتب وكتب اجليب والكرتون بعد قصه
املقوى والعلب وورق املالحظات وورق تعبئة الفراغات
واملواد الكرتونية والورق
ّ
وكذلك الورق املتلف بجهاز اتالف الوثائق ...إلخ
ما ال يسع بداخل الحاوية:
إما في Wertstoffhof Reutlingen-Schinderteich
أو  Häckselplatz Betzingenميكن التخلص منها.
حاوية فضالت القمامة  -ذات الغطاء السكني
تفريغها:
كل  4أسابيع ،كل أسبوعني ،أسبوعياً ،ومرتني باألسبوع
ماذا يوضع فيها؟
احلفاظات واملواد الصحية واملناديل الورقية وأكياس املكنسة الكهربائية وما
يكنس من الشارع وأعقاب السجائر والرماد البارد وفضالت ورق اجلدران والبراز
واملواد املمتصة لفضالت احليوانات االليفة ...إلخ
ما ال يسع بداخل الحاوية:
يتم التخلص منه بداخل أكياس فضالت قمامة رسمية من البلدية
(أنظر الوجه اخللفي للنشرة) بجانب احلاوية.
الكيس األصفر
جتمع مرة كل  4أسابيع .يتم وضع مواد تغليف كافة البضائع ،باستثناء الزجاج
والورق ،باألكياس الصفراء املوجودة مجانا ً (أنظر الوجه اخللفي للنشرة).

نقاط تجميع
مواعيد الجمع
الزجاج
يوجد حاويات جمع موزعة بأنحاء املدينة .يسمح بالتخلص من الزجاج فيها
بأيام العمل بني الساعة  7صباحا إلى  8مساءا.
المالبس القديمة
يوجد حاويات جمع موزعة بأنحاء املدينة .ميكن وضع مالبس وفضالت
قماش وأحذية.
النباتات
جتمع بالربيع وباخلريف :النباتات املقصوصة ترزم (بدون ثمار  /جذور)؛ العشب
وأوراق الشجر (غير املتعفنة  /بدون تربة) جتهز في أكياس خيش رسمية
من البلدية (أنظر الوجه اخللفي للنشرة) .كما ميكن التخلص منها مقابل
رسوم في أماكن تقطيع النباتات التابعة لرويتلنغن.
المواد الضارة
كل ربع سنة يتم مجانا جمع كل من أنواع الدهان والطالء التي حتتوي على
مذيب ،وكذلك املصابيح احملتوية على مواد مضيئة واملصابيح االقتصادية
وميازين احلرارة ومواد حماية النباتات واخلشب وكذلك مواد التنظيف والبطاريات
وبطاريات السيارات واألدوية كلها تسلم لعربة املواد الضارة .أما نقطة جتميع
املواد الضارة في  Wertstoffhof Reutlingen-Schinderteichباالضافة ملا
سبق تفتح طوال العام.
القمامة الضخمة
ارسال بطاقة القمامة الضخمة أو من موقع  www.reutlingen.deلتحديد
موعد .ميكن التخلص من كمية حلد  5م ³مرة بالسنة مجانا ً .في حالة كميات
أكبر أو التكرار فيحاسب عليها مبقابل.
الكهربائيات الخردة
ميكن التخلص مجانا من الغساالت والثالجات وأجهزة التلفزة وأجهزة احلالقة
والهواتف النقالة ...إلخ عن طريق
أ) جمع القمامة الضخمة الرسمي
ب) Wertstoffhof Reutlingen-Schinderteich
ج) عربة املواد الضارة (لألجهزة الكهربائية الصغيرة)
البطاريات
يثبت كيس البطاريات اململوء خارج حاوية القمامة العضوية أو حاوية قمامة
الفضالت سيترك عامل النظافة كيس جديد.

