
در سطل زباله باقیمانده 

 داروها
 پوشک، زباله بهداشتی

 ته سیگار، کیسه جاروبرقی
 اسفنج الستیکی

 نوارهای صوتی و ویدیویی، عکس
 پلی استیرن® کثیف

 رنگ های خشک شده )در بسته بندی(
 باقیمانده های کاغذ دیواری و موکت

 فویل نقاشان، نمد مورد استفاده نقاشان
 بستر حیوانات خانگی و گربه ها

 شن پرندگان
پوشه پرونده

ممنوعیت انداختن در سطل زباله 
باقیمانده

 باقیمانده های غذایی خام و پخته
 مواد غذایی فاقد بسته بندی

بسته بندی ها، پاکت های نوشیدنی و شیر )مانند 
 تتراپک®(
 باتری ها

 دستگاه های الکتریکی
 المپ های کم مصرف

 حالل ها

به داخل سطل زباله زیستی 
)ارگانیک( 

 ضایعات میوه و سبزیجات
زباله های آشپزخانه )پوسته تخم مرغ، گوشت 

 باقی مانده و سوسیس، استخوان، تیغ(
مواد غذایی خام، پخته یا فاسد )بدون بسته 

 بندی!(
 باقیمانده نان و شیرینی

 تفاله قهوه
 حوله آشپزخانه

برگ، گل، علف های هرز، ریشه، شاخه های 
 کوچک، چمن بریده شده

خاک اره از چوب پرداخت نشده 

ممنوعیت انداختن در سطل زباله 
زیستی 

 کیسه های پالستیکی )کمپوست شونده(
 بسته بند ی ها، مواد پالستیکی

 مواد غذایی بسته بندی شده
 خاکستر، دوده روغن

 گلدان گل
 بستر گربه و شن پرندگان

 آشغال جارو
 کیسه جارو برقی
 پوشک، منسوجات

ته سیگار

به داخل سطل کاغذ 

 کاغذ
 روزنامه ها، مجالت

 بسته بندی کاغذ و مقوا
جعبه های مقوایی دیگر

ممنوعیت انداختن در سطل کاغذ 

 کاغذ های آلوده
 دستمال های رولی آشپزخانه

 دستمال سفره
 دستمال کاغذی جیبی

 کاغذهای بهداشتی
 کاغذ شیرینی پزی )کاغذ روغنی(

 بشقاب های یکبار مصرف کثیف
 کاغذ آبی, کاغذ کپی

 کاغذ کاربن
 پوشک

 کاغذ روکش دار
 کاغذ موم شده

 کاغذ خودچسب
 باقیمانده کاغذ دیواری

 عکس
پوشه پرونده 

به داخل کیسه زردرنگ 

 استیروفوم®
 محصوالت کنسروی
 قوطی های نوشیدنی

 بست ها
 ظروف بسته بندی آلومینیومی

 درب آلومینیومی )جدا از لیوان(
 فویل های آلومینیومی

 کارتن های نوشیدنی و شیر )مانند تترا پاک®(
 بسته بندی خالء

 کیسه های حمل، فویل های بسته بندی
 ظروف )خالی(:

محصوالت ظرفشویی، شوینده و مراقبت از بدن 
 )غیر شیشه(

 فنجان )خالی(:
 لبنیات، مارگارین و غیره

 فوم ها )خالی(:
بسته بندی میوه و سبزیجات

ممنوعیت انداختن در کیسه 
زردرنگ 

 هر زباله ای که بسته بندی نیست
 سی دی، دی وی دی، کاست صوتی و تصویری

 مواد غذایی
مواد غذایی بسته بندی شده

انداختن داخل سطل شیشه 

بطری های شیشه ای سبز، سفید و قهوه ای 

ممنوعیت انداختن در سطل شیشه 

 شیشه با محتوا
سایر ضایعات شیشه مانند لیوان های نوشیدنی، 

شیشه های پنجره یا سایر اشیاء شیشه ای

آیا سوالی هست یا به مشاوره احتیاج دارید؟

 در این صورت به ما زنگ بزنید.
08151 2726-0  مرکز خدمات رسانی تلفن:  

 ساعات کاری این مرکز:
 دوشنبه - پنجشنبه: 08:00 الی 16:00

 جمعه: 08:00 الی 13:00
 و با تعیین وقت قبلی

AWISTA Starnberg KU 
 Moosstraße 5, 82319 Starnberg 

08151 2726-0  تلفن: 
08151 2726-3730  فاکس:  

info@awista-starnberg.de  ایمیل:  
www.awista-starnberg.de اینترنت:  

سطل های زباله را در روز تخلیه )تا حداکثر ساعت 6( در پیاده رو برای تخلیه قرار 
دهید. لطفا دقت کنید که در سطل ها همواره بسته باشد.

 برای اطالعات دقیق تر به بخش Abfall-A-Z در آدرس
 awista-starnberg.de/abfall-a-z مراجعه نمایید.

 درپوش قهوه ای درپوش آبی
 

درپوش سیاه

رنگ بسته به 
نوع شیشه

 لیست جداسازی زباله

mailto:info%40awista-starnberg.de?subject=
https://www.awista-starnberg.de
https://awista-starnberg.de/abfall-a-z


 چه چیز را باید در کجا انداخت؟

باقیمانده زباله زباله زیستی کاغذ کیسه زرد رنگ شیشه


