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زباله حجیم و ضایعات
الکترونیکی
همه اشیاء بزرگ یا الکترونیکی مثال
لوازم خانگی ،مثال دوچرخه ،لوازم باغبانی ،میز،
صندلی ،کمد ،قفسه ،فرش ،اشیاء پالستیک حجیم
لوازم برقی بزرگ ،مثال ماشین لباسشویی ،خشککن،
یخچال و فریزر ،فر و اجاق ،ماشین ظرفشویی،
تلویزیون
لوازم برقی کوچک ،برای مثال قهوهساز ،توستر،
اتو ،کامپیوتر ،ریشتراش ،دریل در یک گروه
جداگانه ضایعات لوازم برقی قرار میگیرند.
امکان دور انداختن رایگان آنها وجود دارد:
	در مرکز بازیافت  Altenessenبه
نشانی  Lierfeldstraße 49و  Werdenبه
نشانی Laupendahler Landstraße 150
در وسیله نقلیه جمعآوری ضایعات مضر EBE
	در برخی فروشگاهها
(با مساحت باالی  400مترمربع)

وقت رایگان زباله حجیم خود را
لطفا با یکی از روشهای زیر هماهنگ کنید
	تلفن 0201 / 854-2222
	ایمیل sperrmuell@ebe-essen.de
	آنالین www.ebe-essen.de/sperrmuell-online

ناشر
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH
Pferdebahnstr. 32
45141 Essen

خدمات مشتریان

	یا از طریق اپلیکیشن ) !( Wir räumen ab

تلفن 0201 / 854-2222
info@ebe-essen.de

انواع زبالههای حجیم (فلز ،پالستیک ،چوب ،زباله حجیم خاص و لوازم برقی)
به صورت جداگانه دور انداخته میشوند ،طوری که بعضا چندین وقت برای شما
تعیین میشود.

www.ebe-essen.de

کاغذ استفاده شده به صورت  % 100از
کاغذ بازیافتی تشکیل شده و دارای نشان
«فرشته آبی» است.
معتبر از07 / 2022 :

چه چیز در کدام
ظرف انداخته
میشود؟

به درستی جدا کنید!

تخلیه هر  4هفته

ظرف آبی

ظرف خاکستری

همه چیز از جنس کاغذ و مقوا

همه زبالههای خانگی

وسیله نقلیه جم عآوری
مواد مضر

پاکت نامه ،کتاب ،کارتن ،کاتالوگ ،کاغذ ،کیسههای
کاغذی ،مقوا ،جعبههای مقوایی ،مقوای کنگرهای ،مجالت،
روزنامهها ،بستهبندیهای کاغذی و مقوایی ،مثال کیسههای
آرد ،کارتنهای مواد شوینده

باقیمانده غذاهای پخته ،گوشت ،زبالههای بهداشتی ،مثال
دستمال کاغذی جیبی ،پوشک ،گچ ،کیسه جاروبرقی،
آشغال ،خاکستر ،خاک گربه و غیره ،مواد قابل بازیافت
آلوده ،ته سیگار ،داروها

همه مواد سمی و خورنده و لوازم برقی کوچک
باتریها (اتومبیل و باتریهای کوچک)،
مایع ترمز ،مایع سردساز ،مواد شیمیایی،
المپهای کممصرف ،المپهای فلورسانت،
رنگها ،جالها ،حاللها ،اسیدها ،بازها ،تمیزکنندههای
خانگی ،آفتکشهای گیاهان ،قوطیهای اسپری دارای
محتویات باقیمانده.

تخلیه هفتگی

اگر وسیله نقلیه جمعآوری ضایعات مضر در نزدیکی شما باشد ،آن را میتوانید
در اینجا پیدا کنید www.ebe-essen.de / schadstoffmobil

تخلیه هر دو هفته

ظرف قهوهای

ظرف زرد

ظرف ضایعات کاغذ

همه چیز متعلق به آشپزخانه و باغ

بستهبندیهای اقالم فروشی از جنس پالستیک ،فلز و مواد
کامپوزیت

همه چیز از جنس کاغذ و مقوا

	زبالههای آشپزخانه ،مثال سبزیجات ،پوست میوه،
پوست تخممرغ ،تفاله قهوه ،کاغذهای فیلتر ،کیسه چای،
استخوان ،باقیمانده غذا
ضایعات گیاهان ،مثال گلهای پژمرده ،خاک گلدان
استفاده شده ،قسمتهای پژمرده گیاهان خانگی ،زبالههای
باغبانی ،ضایعات درخت ،بوته و برشهای پرچین
(هرس شده) ،علفهای کوتاه شده (خشک شده)،
ضایعات گیاهان ،برگها ،گیاهان وحشی

تخلیه هر دو هفته

	پالستیک ،مثال فویل ،کیسه خرید ،بطریهای شویندههای
ظرفشویی ،لباسشویی و شویندههای بدن ،لیوانهای
محصوالت شیر ،مارگارین و غیره ،مواد از جنس فوم،
پلی استیرن
	فلز ،مثل کنسروها ،قوطیهای نوشیدنی ،قفلها،
ورقهای آلومینیومی ،درپوشهای آلومینیومی ،فویلهای
آلومینیومی
کامپوزیت ،مثال کارتنهای نوشیدنیها و شیر
(کارتنهای تتراپک)

ظرف ضایعات شیشه
ظروف شیشهای
بطریها و کنسروهای شیشهای بر این اساس جدا
میشوند :شیشه قهوهای ،شیشه سفید ،شیشه سبز
(شیشه آبی در ظرف شیشه سبز انداخته میشود)

ظرف لبا سهای کهنه
منسوجاتی که دیگر استفاده نمیشوند

درباره پرسشهای خود درباره ظرف زرد ،لطفا
مستقیما با  Remondisبا شماره 0800 / 122 32 55
یا با این ایمیل تماس بگیرید dispo.essen@remondis.de

پوشاک (بستهبندی شده در کیسه) ،کفش
(دستهبندی شده به صورت جفت)

نزدیکترین ظرف ویژه ضایعات کاغذ ،ضایعات شیشه یا لباسهای کهنه را میتوانید
در اینجا پیدا کنید www.ebe-essen.de/depotcontainer

