arabisch

النفايات الضخمة والنفايات
اإللكترونية
جميع األشياء الكبيرة والكهربائية مثل
األثاث المنزلي مثل الدراجات وأثاث الحديثة
والطاوالت والمقاعد والخزانات والمراتب واألرفف
والسجاد واألشياء البالستيكية الضخمة.
األجهزة الكهربائية الكبيرة مثل الغساالت والمجففات
والثالجات وأجهزة الفريزر والبوتجاز والمواقد
وغساالت األطباق وأجهزة التلفاز
األجهزة الكهربائية الصغيرة مثل أجهزة تحضير
القهوة وجهاز التوستر ومكواة المالبس
والكمبيوتر وماكينات الحالقة والثقب
توضع مع المخلفات الكهربائية الخاصة.
يمكن تسلميها مجا ًنا:
	في مراكز إعادة التدوير في Altenessen
(  ) Lierfeldstraße 49و Werden
( ) Laupendahler Landstraße 150
في المركز المتنقل  EBEللمواد الضارة
	لدى بعض التجار (بداية من  400متر مربع من
مساحة البيع)

الناشر
عليك االتفاق على الموعد المجاني للمخلفات الصلبة إما عن طريق
	الهاتف 02018542222

Entsorgungsbetriebe Essen GmbH
Pferdebahnstr. 32
Essen 45141

	عبر البريد اإللكتروني sperrmuell@ebe-essen.de
	أونالين عبر الموقع www.ebe-essen.de/sperrmuell-online
	أو عبر التطبيق ) !( Wir räumen ab
يتم التخلص من أنواع النفايات كبيرة الحجم (المعادن والبالستيك والخشب وغيرها
من النفايات الضخمة واألجهزة اإللكترونية) بشكل منفصل ،لذلك قد تتلقى عدة
مواعيد.

خدمة العمالء
الهاتف 02018542222
info@ebe-essen.de
www.ebe-essen.de

يتكون الورق المستخدم من
 % 100الورق القديم ومحدد
بعالمة “ .“ Blauer Engel
إصدار2022 / 07 :

في أي صندوق
يوضع ماذا؟

فصل القمامة بشكل صحيح!

التفريغ
كل  4أسابيع

الصندوق األزرق

الصندوق الرمادي

المركز المتنقل للمواد الضارة

كل الورق والكرتون

جميع القمامة المنزلية

المظاريف والكتب والصناديق والكتالوجات والورق
واألكياس الورقية والورق المقوى والصناديق والورق المقوى
المموج والمجالت والصحف والتغليف المصنوع من الورق
أو الكرتون ،مثل أكياس الطحين وصناديق المنظفات

بقايا الطعام المطهي واللحوم والنفايات من القطاع الصحي،
على سبيل المثال المناديل الورقية والحفاضات والالصقات
وأكياس المكنسة الكهربائية والقمامة والرماد وفضالت القطط
إلخ والمواد المتسخة المعاد تدويرها وأعقاب السجائر واألدوية

وكاو واألجهزة الكهربائية الصغيرة
كل ما هو سام
ٍ
البطاريات (بطاريات السيارات والبطاريات
الصغيرة) ،سائل الفرامل ،المبرد ،الكيماويات،
المصابيح الموفرة للطاقة ،أنابيب الفلورسنت،
الدهانات ،الورنيش ،المذيبات ،األحماض ،القلويات،
المنظفات المنزلية ،السموم النباتية ،علب الرش
شاملة مخلفاتها.

التفريغ
أسبوع ًيا

يمكنك معرفة مواعيد المركز المتنقل للمواد الضارة القريب منك عبر الموقع
www.ebe-essen.de / schadstoffmobil

التفريغ
كل أسبوعين

الصندوق ال ُب ني

الصندوق األصفر

حاوية نفايات الورق

كل شيء من المطبخ والحديقة

عبوات البيع الفارغة المصنوعة من البالستيك والمعادن
والمواد المركبة

كل الورق والكرتون

	نفايات المطبخ على سبيل المثال على سبيل المثال
الخضروات وقشور الفاكهة وقشر البيض والقهوة
المطحونة وأكياس الفلتر وأكياس الشاي والعظام وبقايا
الطعام
نفايات النباتات مثل بقايا الورود واألزهار وأرض الحديثة
المستهلكة واألجزاء الذابلة من النباتات الداخلية ونفايات
الحدائق وقصاصات األشجار وقصاصات السياجات
الشجرية (مقطعة) وقصاصات العشب (المجففة)
وبقايا النباتات واألوراق واألعشاب البرية

التفريغ
كل أسبوعين

	البالستيك مثل أكياس حمل األشياء وزجاجات غسيل
األطباق والمنظفات ومنتجات العناية بالجسم وأحواض
ومنتجات األلبان والسمن النباتي إلخ والرغوة
والبوليسترين
	المعدن مثل المعلبات وعلب المشروبات واألقفال
والصواني المصنوعة من األلومنيوم واألغطية
األلومنيوم ورقائق األلومنيوم
المواد المركبة مثل كرتون المشروبات واأللبان
(عبوات التترا )

عند وجود مشاكل بسبب الصندوق األصفر يُرجى التوجه
مباشرة إلى  Remondisعبر الرقم 08001223255
أو بالبريد اإللكتروني إلى dispo.essen@remondis.de

حاوية نفايات الزجاج
زجاج التعليب
يتم حفظ الزجاجات وزجاج التعليب ،حسب :الزجاج
البني ،الزجاج األبيض ،الزجاج األخضر (الزجاج
األزرق مع الزجاج األخضر)

حاوية المالبس المستعملة
المنسوجات التي لم تعد بحاجة إليها
المالبس (معبأة في كيس بالستيك) ،األحذية
(كل زوج مع بعضه)
تجد أقرب حاوية للمالبس المستعملة والورق المستعمل والزجاج القديم عبر الرابط
www.ebe-essen.de/depotcontainer

