
في صندوق بقايا النفايات 

 العقاقير
 الحفاضات والنفايات الصحية

 أعقاب السجائر وأكياس المكنسة الكهربائية
 اإلسفنج الرغوي

 شرائط الصوت والفيديو والصور
Styropor®  منتجات الستايروفوم المتسخة 

 األلوان الجافة )مغلقة(
 بقايا ورق الحائط والسجاد
 أوراق وأقمشة الرسامين

 قمامة القطط والحيوانات األليفة
 رمل الطائر

مجلد الملفات

ال توضع في صندوق بقايا النفايات

 بقايا الطعام النيئة والمطبوخة
 األطعمة غير المغلفة

عبوات التعبئة والتغليف وعلب المشروبات 
)Tetra Pak®  والحليب )مثل عبوات 

 البطاريات
 األجهزة الكهربائية

 المصابيح الموفرة للطاقة
 المذيبات

في صندوق النفايات العضوية 

 نفايات الفاكهة والخضراوات
نفايات المطبخ )قشر البيض، بقايا اللحوم 

 والسجق، العظم، وأشواك السمك(
 األطعمة النيئة، أو المطبوخة، أو الفاسدة

 )غير المعبأة!(
 بقايا الخبز والمعجنات

 رواسب القهوة
 مناشف المطبخ

بقايا األوراق النباتية اليابسة والزهور واألعشاب 
والجذور واألغصان الصغيرة وقصاصات 

 العشب
نشارة الخشب غير المعالج 

ال توضع في صندوق النفايات 
العضوية 

 األكياس البالستيكية )السمادية(
 عبوات التعبئة والتغليف والمواد البالستيكية

 األطعمة المعلبة
 الرماد وسناج الزيت

 قصريات الزرع
 فضالت القطط ورمال الطيور

 الزبالة
 أكياس المكنسة الكهربائية
 الحفاضات والمنسوجات

أعقاب السجائر

في صندوق الورق 

 الورق
 الجرائد، والمجالت المصورة

مواد التعبئة والتغليف المصنوعة من الورق 
 والكرتون

الكراتين األخرى

ال توضع في صندوق الورق 

 الورق المتسخ
 مناشف المطبخ

 مناديل المائدة
 المناديل الورقية

 مناديل النظافة الصحية
 ورق الخبز

 األطباق الورقية المتسخة
 الورق األزرق، ورق الكربون

 ورق الكربون
 حفاضات

 الورق المطلي
 ورق شمع

 ورق ذاتي اللصق
 بقايا ورق الحائط

 صور
مجلد الملفات

في الكيس األصفر 

Styropor® منتجات الستايروفوم 
 األغذية المحفوظة
 علب المشروبات

دادت  الّسِ
 العلب األلومنيوم

 غطاء األلومنيوم )المنفصل عن الكوب(
 رقائق األلومنيوم

 Tetra علب المشروبات والحليب)مثل عبوات
)Pak®  

 عبوات التعبئة والتغليف التفريغية
 حقائب حمل المقتنيات، واألكياس، وورق التغليف

 الحاويات )المفرغة تماًما(:
منظفات غسل الصحون والمالبس ومنتجات 

 العناية بالجسم )غير الزجاجية(
 األكواب )المفرغة تماًما(

 منتجات األلبان والسمن وغيرها
 المنتجات ذات المادة الرغوية )المفرغة تماًما(:

حاويات الخضراوات والفاكهة

التوضع في الكيس األصفر 

 أي نفايات ليست من مواد التغليف
األقراص المدمجة CD وDVD وشرائط 

 الصوت والفيديو
 األطعمة

األطعمة المعلَّبة

في حاويات الزجاج 

الزجاج األخضر، واألبيض، والبني

ال توضع في حاويات الزجاج 

 العبوات الزجاجية التي بها محتويات
النفايات الزجاجية األخرى، مثل أكواب الشرب، 

أو ألواح النوافذ، أو أي أشياء أخرى مصنوعة 
من الزجاج

هل لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى المشورة؟

 إذن يُرجى االتصال بنا.
 مركز الخدمة

08151 2726-0  هاتف:  

 مواعيد عمل المكتب:
 من االثنين إلى الخميس: 08:00 ص – 16:00 م

 الجمعة: 08:00 ص – 13:00 م
 وكذلك بموعد مسبق

AWISTA Starnberg KU 
 Moosstraße 5, 82319 Starnberg 

08151 2726-0  هاتف: 
08151 2726-3730  فاكس: 

 البريد اإللكتروني: 
info@awista-starnberg.de 

 موقع الويب: 
www.awista-starnberg.de ضع حاويات النفايات على الرصيف لتفريغها في يوم التفريغ )حتى الساعة 6 صباًحا بحد

أقصى(. يُرجى التأكد من إغالق غطاء الصندوق دائًما.
يمكنك العثور على المعلومات بالتفصيل في فهرس نفايتنا "Abfall-A-Z" من خالل 

awista-starnberg.de/abfall-a-z :موقعنا التالي

ِغطاء أسودِغطاء بنيِغطاء أزرق

اللون طبًقا لنوع 
الزجاج

 قائمة فصل النفايات

mailto:info%40awista-starnberg.de%20?subject=
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ما الذي ينتمي إليه وأين يوضع؟

بقايا النفايات النفايات 
العضوية

نفايات الورق الكيس األصفر نفايات الزجاج


