
società trattamento rifiuti

والكرتون الورق  
والكرتون الورق أجندات  

• ( إلخ ، الفاكهة عصائر ، الحليب ) Brik tetra pak 
 نافذة مع أيضا ورقية أظرف بالستيكية

دهني غير ماص التقويمات.  ورق  

 من تاريخ 
01-01-2020

استعمل فقط الكيس االبيض المعتمد لجمع النفايات
الغير مفروزة. 

للمزيد من المعلومات 
www.coabser.it 

برا مدينة في النفايات
اين  ماذا

النقي الورق من مصنوًعا كان إذا الهدايا تغليف ورق •  
الخبز اوراق • اذا كان نظيفا البيتزا كرتون • •

. علب البيض.الكرتون المضلع   
 المقوى الورق من والخضار الفاكهة صناديق 

الكرتون في الوحدات متعددة وجبة حاوية •  
المقوى الورق من والسكر الملح علبة •  

مغلفة يكن لم إذا •  Depliant 
.اإلعالن صحائف. الصحف. حلقات بدون  مجلدات المكتب 

ز عبوة الورقالمجالت الدفاتر . الكتب  التغليف ورق •  •
. اكياس الخبز و الفاكهة. اكياس الورق.المقوى   

المقوى الورق من صناديق • • Tetra pak و tetra brik 
 .النشرات •

بيضاءال حاويةال

النفايات الغير المفروزة
 الحافلة المجوهرات. تذكرة حليفوط صحية. اإلبر.  الميالد. الحقن عيد زينةوالعة. 

قلم.المغناطيسي.  الشريط مع  
 جوارب وألومنيوم )للطعام المجلد(. بالستيكية أكياسحافظات االوراق البالستيكية. 

 لغير ماص ممتص بالبالستيك. ورق مغلفة بطاقات الشرب.  نايلون. شموع. قش
 الفرن. ورق ورق المطاعم(. إيصاالت) ميثاق المنظفات(. ورقة) المنتجات العضوية

ورقة مشمعة او  االمعة. الرسم إذا كان مكسو كليا او جزئيا بالبالستيك. ورقة لتغليفا
 القذرة. قرص الصناديق (البارد اللحم أو الجبن) مالطعا مطلية بالبالستيك. ورق

الوان زيتية. تمبرا و الغراء.  البالستيكية. القهوة قروص مضغوط. اللصقات.
الشمعية. الجلود. الجبن . قشور(والتنظيف للتطهير) الطبي القطناالكريليك.   الوسائد. 

اقالم فسفورية.   األليفة. رمل الحيوانات  و  براز  المطاط.  دي. في دي أقراص 
 أو مطاطية مرن. شاش. قفازات قرص الزهور االصطناعية. الورق. مناديل

الرصاص.  أقالم الحالقة. والمحار والقواقع. شفرات البحر بلح مطاطية.  صدف
 الشراىط االصقة. حفاضات. الهدايا و تغليف السجائر.  شرائط الغسيل. أعواد مشابك

 كهربائية. مناديل مكنسة الذكري. أكياس غبار. الواقيعازلة.  البوليسترين. ألواح
القذرة.  الخشب . نشارة(الحراري الورق) الصابون. اإليصاالت مرطبة. قضبان

إلخ(. ، المالبس ، الشعر) السجائر. المحاقن. فرش  
سيليكون. بالستيكي. علبة األسنان. اسفنج. وتد فرشاة  
.الفيديو طوابع. أشرطةوالحصائر. ال والصوف مبطنة. األقمشة أقمشة  

المعتمد. االبيض الكيس  

 البالستيك
. الجرار. الشتالت. الهوائية الحويصالت  

. النظيفة الزهور البالستيكية الشماعات • • 
الماكياج منتجات حاالت  

نفايات عضوية
الصالحية منتهي أو المتضرر الطعام•  الطعام  

  •   متبق طبخ•  المتبقي الطعام

 القص والتقليم
 العشب. النباتات  الطبيعية الميالد عيد شجرة

 المنزلية
المنزلية من التقليم النباتات واألوراق األغصان

 أكواب ات(؛منتجال تغليف) بالستيك جرة؛ المكياج لمنتجات البالستيكي  التغليف
 التسوق أكياس( إلخ ، الحلويات ، األدوية) المحتوى إلى تفتقر التي بالستيكية؛ البثور

 بيضة) فضية ورقة •نايلون  أكياس •المياه وزجاجات البالستيكية الزجاجات •البالستيكية
 للفاكهة بالستيكية صناديق •المياه  لزجاجات بالستيكية صناديق •الفصح(  عيد

 متعددة بالستيكية حاوية • نظيفة الزبادي حاوية •البالستيكية البيض علب •والخضار
 األسنان معجون•فارغة  بالستيكية عبوات - التجميل مستحضرات •الخفيفة  الوجبات

ذلك(  إلى وما ، والمجالت الصحف) البالستيك فيلم المنظفات ؛ موزع •(بالستيك أنبوب)
 الفيلم) الجافة لألغذية البالستيكي التغليف •والشامبو  للمنظفات البالستيكية الزجاجات •

 والقهوة الشاي) ساخنة مشروبات من مغلفة عبوات •( البسكويت لحزم الخارجي
 • بالستيكية صحون •( ذلك إلى وما ، والمجالت الصحف) البالستيك فيلم •( وغيرها

 تغليف • بالستيكية مائدة دواتا•البالستيكية  والتغليف التعبئة مواد •السيلوفان  أفالم
 لألغذية بالستيكية أكياس •والخضروات  الفواكه لنقل شبكات • الربط•  البوليسترين 

 لفواكهل إيثيلين البولي أكياس •لمجلدات( وا والفراغ والفاكهة واألرز المعكرونة)
 المعدن/  البالستيك/  الورق) الجاف للبسكويت المختلطة المواد في كيس •والخضروات 

 كيس( الملون المعدن/  البالستيك) البطاطس رقائق مثل مختلطة مواد في حقيبة •( الملون
 ، والنبيذ ، الفوار النبيذ مثل) بالستيكية أغطية •للحيوانات  الجافة لألغذية البالستيك من
 الشتل الزراعية وأواني كريم اآليس األسنان ؛ صواني معجون أنبوب •ذلك  إلى وما

 •عام  بشكل الغذائية والمواد والخضروات الفاكهة من البوليسترين وصواني( النظيفة)
 فارغة بالستيكية جرة زبادي

صفراأل كيسال <  

•  الشاي بالستيكي بيو. أكياس ،مواد أخضر سماد • للتحلل زجاجة بالستيكية قابلة 
•  المطبخ  الزهور المقطعة و المجففة ورق القطع في المنزل.  من المشتقة الشعر  
 حبات•  من األسماك الشفاه•  البيض قشر•  الحبوب•  القهوة أو الشاياسباب 
بقايا  مع أو مدهون الورقية وقشره المناشف الطعام فضالت•  العظام•  الفاكهة
الرطب. أو الطعام
الكومبوستر المنزلي )مكان او الة لتحلل النفايات  –الحاوية  في للتحلل قابلة أكياس

(العضوية  

 وحدائق األشجار تشذيب من الصنوبر وإبر الشجر أوراق  الفروع• 
خيزران القصب  bamboo • (كبيرة كميات) الخضار مخلفات القص•    

الشجر أوراق الخضراء الخضار . 
في للمستخدمين والتقليم القص ، الحاويات جمع  

مركز•  للفك قابلة حاويات•  الحاوية امتالك  
النفايات جمع  

 بطاريات
المنزلية لألجهزة بطاريات•  الهاتف بطاريات

الجمعالحاوية البرتقالية تسلم لمركز   
المدارس في حاويات

األلومنيوم
 الموسومة غير المعادن رش علب

•  رائحة مزيالت و أو/  و ر 
 إغالق•  ألومنيوم  احباط ورقة

الورق زبادي

الخدمات المنزلية: مركز التجميع 
او الكيس االبيض المعتمد

الخدمات الغير منزلية: حاوية جمع 
التغليف المعدني او الكيس االحمر

للنفايات النباتية و القص و التقليم حاويات
 نقاط الجمع

 • االثنين   Lunedì a Bandito in via Visconti Venosta (dietro campo 
sportivo).
الثالثاء   • Martedì a Oltreferrovia in Via Molineri (piazzetta Maffei).
• االربعاء   Mercoledì a Pollenzo nei giardini della rotonda (di fronte al bar 
La
Rosa).
Giovedì aالخميس  • Madonna dei Fiori in via S. Sartoris (piscine 
coperte).
الجمعة   • Venerdì a San Matteo in strada Tetti Bona (area Abrate 
apicoltore).
السبت    • Sabato a San Michele nell’area sportiva (interno villette a
schiera).
• Cà del Bosco in strada Cà del Bosco (dietro Santuario).

غذائية زيوت  
النباتي المستعمل الزيت•  القلي زيت•  الطهي زيت•  زيت المعلبات  

الجمع مركز• حاويات في الطريق.   

  معدني األسنان أنبوب معجون•  المطلي القصدير
الشمبانيا ، معدني قفص غطاء غطاء. حاوية الرذاذ رائحة مزيالت  • 

وصفيح األلومنيوم في الفارغة المنتجات مختلف على تحتوي علب  
و التونة) صفيح علب•  المشروبات علب  ( • الحيوانية األغذية  

ألومنيوم صواني. الجرار معدنية سدادة
نفايات منزلية: مركز الجمع او الكيس المعتمد
الكيس االحمر –نفايات غير منزلية: حاوية التغليف المعدني 

دواء 
العقاقير . االدوية

 الحاويات المخصصة في الصيدليات المؤهلة

. المواد الضخمة -
استالم مواد منزلية ضخمة. فقط لالستخدام المنزلي. 

0172201054االتصال بالمكتب البيئي 
 مركز التجميع

مراكز الجمع 
Bra - C.so Monviso

12.00حتى الساعة  8.00الصباح من االثنين الى السبت من الساعة 
 17.30حتى الساعة  13.30بعد الظهر االثنين الى السبت من الساعة 

Pollenzo - Via Langhe
12.30حتى  10.00صباح نهار الجمعة من الساعة 

17.00حتى  14.00بعد الظهر االثنين االربعاء و السبت من الساعة 
17.30حتى  14.00نهار الثالثاء من الساعة   

 ثياب
في أحذية•  جيدة حالة في ثياب  
جيدة حالة في الظهر حقائب•  جيدة حالة  

الجمع مركز• حاويات في الطريق.   

 زجاج
زجاجات•  زجاجيات•  زجاجية جرة  

زجاجية أباريق•  غطاء بدون زجاج  • 

Ecosportello

النظافة بخدمات المتعلقة االحتياجات لجميع متاح البيئي المكتب
.الحضري

تقع المكاتب  في شارع 
corso Monviso

0172 201054
ecosportello@strweb.biz

2020/01/01ابتداء من  االفتتاح ساعات
 12:30 الساعة حتى صباًحا 8:30 الساعة من السبت إلى االثنين من الصباح في

.ظهًرا
17:30ة حتى الساع 14:00و الخميس من الساعة  بعد الظهر: الثالثاء

  كومبست منزلي
أجزاء معدنية.  وجود عدم مع الموقد الرماد تنظيف•  المتبقي الطعام
 االقش

 الة الكومبوست المنزلي

الجرار•  فارغة زجاجية عبوة - التجميل مستحضرات  
،•  زجاجية زبادي عبوات•  غطاء بدون زجاج  
زجاج•  فارغة زجاج جرة  

زجاجية ألواح•  والنوافذ األبواب من قادم زجاج  
كبيرة. زجاجية لوحات•  بلوري
في وسط المدينة  المنزليين المستخدمين) الزجاج جمع حاوية

و المستخدمين غير المنزليين المختارين(
الطريق أجراس•   

(ب باستثناء وسط المدينة والمنطقة أ )المنطقة
التجميع مركز•  

)حبر الطابعة( تونر
الطابعة . خراطيش الطابعة الفارغة.  خراطيش

الجمع مركز• الحبر  جمع خراطيش حاوية

النباتات وقاية لمنتجات الزراعية والحاويات الصفائح
 تآلفاا اتمبيد •حاويات . • المزرعة  مناشف. • والزراعة الزجاجية للبيوت نايلون

  ، تآلفاا اتمبيدو ، لكيميائيةا ادلمووا ، لمستصلةوا غةرلفاا
والمحاصيل النباتية الصحة حماية منتجات
الموقع على الحجز طريق المنزل عن من استالم

www.verdegufo.it/prenotazione/ 
التجميع مركز  

 مواد اخرى
 األجهزة المنزلية  الصغيرة والكبيرة + جميع
المواد التي ال يمكنك إدارتها مع مجموعات 

أو الشارع المنزل . 
 مركز التجميع


