إعادة التدوير

نحن نوفر  60إلى  90في المائة من الطاقة بإعادة تدوير المنتجات مقارنة بإنتاج مواد جديدة.

النفاياتالخطرة

النفاياتالكهربائية
واإللكرتونية

العبواتالزجاجية
واملعدنية

العبواتالبالستكية

الورق والكرتون وعلب
املرشوباتالكرتونية

النفاياتاملتخلفة

يجب تسليم النفايات الخطرة إىل حدى
نقاط التجميع املوجودة يف عدد من
محطات الوقود أو محطة إعادة تدوير.

يجب تسليم النفايات الكهربائية
واإللكرتونية إىل وكالء أنواع املنتجات
املامثلة أو إىل محطة إعادة تدوير.

يجب أخذ العبوات الزجاجية واملعدنية إىل
نقطة إعادة التدوير.

يجب تسليم العبوات البالستيكية يف
أكياس  BIRإلعادة التدوير أو إىل نقطة
إعادة التدوير الخاصة بالبالستيك.

يجب إلقاء الورق والكرتون وعلب املرشوبات
الكرتونية يف صندوق الورق أو الحاوية
املخصصة لها.

يجب إلقاء النفايات املتخلفة يف سلة
صندوق القاممة ذي الغطاء األخرض أو
الحاوية الخاصة بالنفايات املتخلفة.

يجب تسليم النفايات الخطرة
يف عبوة مغلقة ويفضل أن تكون
العبوة األصلية.

كل يشء يحتاج إىل الكهرباء
أوالبطارياتليك يعمل هو نفايات
كهربائية وإلكرتونية (النفايات
الكهربائية واإللكرتونية).

يجب شطف العبوات مباء بارد
وتسليم األغطية املعدنيةمفكوكة.

اشطف العبوات مباء بارد .اترك
األغطية مفتوحة ،ميكن تسليمها
مفكوكة.

يجب شطف علب املرشوبات
الكرتونية مباء بارد وطيها عىل شكل
مكعبات.

يجب عدم التخلص نهائ ًيا من
النفايات الكهربائية واإللكرتونية عىل
أنها نفايات متخلفة.

ليس عليك إزالة امللصقات املوجودة
عليها.

سلم الورق الجاف فقط.

يجب أخذ النفايات كبرية الحجم التي
ال ميكن وضعها يف صندوق القاممة
إىل محطة إعادة التدوير.

أمثلة عىل النفايات الخطرة:

أمثلة عىل النفايات الكهربائية
واإللكرتونية:

•الدهانات ،الغراء ،الالكيه
•املبيدات الحرشية
•املذيبات/املذيبات البرتولية البيضاء
•عبوات البخاخات
•البطاريات (جميع األنواع)
•املصابيح املوفرة للطاقة
•النوافذ التي تحتوي عىل PCB
(املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور)
•األسبستوس
•الزيوت املستعملة

سوف تجد خريطة توضح لك نقاط تجميع
النفايات الخطرة عىل املوقع bir.no

•املصابيح*
•األلعاب اإللكرتونية
•األحذية الوامضة
•الهواتف املحمولة
•األجهزة املنزلية مثل الثالجات وغاليات
املياه

البورسيلني ،والسرياميك
والكريستال واملرايا هي نفايات
متخلفة .املصابيح الكهربائية
نفايات إلكرتونية وكهربائية.

أمثلة عىل العبوات الزجاجية واملعدنية:
•برطامنات املرىب
•زجاجات النبيذ
•علب دهان الكبد الصفيحية
•العلب األملنيوم
•أنابيب املايونيز

ضع الكيس يف الخارج مع صندوق
الصحف.

أمثلة عىل العبوات البالستيكية:
•زجاجات الكاتشاب
•عبوات القشدة الرائبة
•األباريق البالستيكية ملساحيق الغسيل
•عبوات ساندويتشات اللحوم
•الصناديق البالستيكية لتعبئة الفاكهة
•األكياس البالستكية

يجب وضع ورق التغليف يف صندوق
النفايات املتخلفة.

أمثلة عىل النفايات الورقية:
•الصحف
•املجالت
•أدلة الهاتف
•ورق الطابعة
•املظاريف التي ال تحتوي عىل نوافذ شفافة
•علب املرشوبات الكرتونية
•علب البيتزا

* ميكن أيضا تسليمها كنفايات خطرة.

تحتوي النفايات الكهربائية واإللكرتونية
عىل سموم بيئية مثل الرصاص والزئبق
والكادميوم.

سوف تجد خريطة توضح جميع نقاط
التدوير التابعة لـ  BIRإلعادة التدوير
عىل املوقع bir.no

ميكن الحصول عىل أكياس البالستيك
الجديدة إلعادة التدوير من املحالت الكربى
أو من محطات  BIRإلعادة التدوير.

شارك يف يانصيب الكرتون املرتجع بكتابة
اسمك ورقم هاتفك عىل مكعبات
الكرتون الخاصة بك.

أمثلة عىل النفايات املتخلفة:
•البالستك والورق املتسخ
•أغلفة الهدايا
•املنسوجات واألحذية
•الفناجني وأكواب الرشب املكسورة
•املرايا
•فائض األطعمة إذا كنت ال تستخدمها
لتسميد الرتبة
•األشياء التي تتكون من مواد مختلفة
•الرماد

يجب تبليل الرماد وتعبئته يف أكياس
بالستيكية.

