
تفکیک زباله?



زباله های کاغذی و کاتون

?

?

 بازیافت / جمع آوری زباله با فرمانداری محل
برای اطالعات بیشتر درباره مراکز

اقامتتان تماس بگیرید .

چه؟ 

کجا؟

 های یادداشت و اداری، کتاب،دفتر،پاکت
روزنامه،مجله، کاتالوگ، بروشور،کاغذ

نامه 

  محفظههای عمومی مخصوص کاغذ 
 مراکز بازیافت محلی

کارتن 
چه؟ 

کجا؟

 بسته بندی، پاکت های کاغذی، کارتن، مقوا
جعبه های مقوایی، کاغذ

مراکز بازیافت محلی
 تا کرده و در محفظه مخصوص قرار دهید

جعبه های  کوچک را

 نمی گذاریم ؟
 را در این محوظه

چه نوع زباله

 را به مرکز بازیافت تحویل بدهید .توجه 
 کارتن های بزرگ

 زباله زدائی نهایت استفاده را بکنید .
 ازفضای محفظهمخصوص

 سطل های زباله متفرقه انداخته 
 زباله ها و مواد پسماند نباید در

این نوع
 از طرف فرمانداری محل اقامت 

 آن ها را در مراکز جمع آوری که
شوند . لطفا

 شما قرار داده شده تحویل دهید .
تان دراختیار

رایگان

کاغذهای قدیمی

 ها، کیسه پالستیکی، فویل، نخ های
  دستمال های بهداشتی، کارتن نوشیدنی

بسته بندی



?

چه؟ 

کجا؟

شیشه شفاف و رنگی 

توجه! 

 جمع آوری شیشه شفاف و رنگی
در محفظههای مخصوص

مراکز بازیافت زباله 

 ای، آینه، شیشه دوجداره، ظروف چینی، 
شیشه پنجره، ظروف غذای شیشه
 مهتابی و المپ های کم مصرف 

 ظروف مقاوم به حرارت، المپ، چراغ
سرامیک،

 شفاف و رنگی را از هم جدا کنید .
لطفا شیشه های

 قراردادن درمحفظه بیرون بیاورید .
درب شیشه ها را قبل از

زباله تر

چه؟ 

کجا؟

زباله آشپزخانه مثل :
 تاریخ گذشته، فیلترقهوه، تی بگ، 
 میوه، مواد غذائی مصرف نشده و

سبزیجات،
 یک بارمصرف، دستمال کاغذی 

پوست تخم مرغ، دستمال سفره
زباله حیاط و باغ مثل :

 کوچک، شاخه های کوچک درختان
 چمن، انواع گیاهان، مدفوع حیوانات

برگ،
درمحفظه مخصوص 

تولید کمپوست در باغچه خود 
 شده را به مراکز بازیافت ببرید .
درخت ها و انواع شاخه های زده

 که بعد ازبازیافت باقی می مانند .
زباله هائی

بسته بند ی های مختلف 
مواد، مشکل زا، خاکستر 

?

رایگان

شیشه های مخصوص بسته بندی مثل :
 ) شیشه شراب، شامپاین، آب میوه (

شیشه های یکبار مصرف
 کنسرو ) کمپوت، سبزیجات، مربا (

شیشه های

 نمی گذاریم ؟
 را در این محوظه

چه نوع زباله

 نمی گذاریم ؟
 را در این محوظه

چه نوع زباله



 شامل :

بسته بند ی های پالستیکی

چه؟ 

کجا؟

توجه 

 لیوان های پالستیکی، تیوب ها،کیسه
 های پالستیکی مصرف شده خالی،

قوطی
 و آب میوه، نخ های نایلونی، بسته بندی 
های پالستیکی، فویل، قوطی های شیر

های مخصوص فریزر 
محفظه های جمع آوری عمومی

در محفظه های زرد رنگ 
در کیسه زرد 

مراکز بازیافت زباله 
 برای بسته بندی از آن استفاده نمی شود و

هرنوع شیئی از جنس پالستیکی که
 بازی های پالستیکی، گلدان، لوازم 

یا قسمتی از بسته بندی نمی باشد ) اسباب
 نوع زباله <= زباله غیر قابل بازیافت . (

ورزشی، انواع لوازم خانگی – این
 های نوشیدنی و مچاله کردن بطری های 

 را ) با تا کردن پاکت
،لطفا حجم

 ( به حداقل برسانید .
پالستیکی

رایگان

?

 نمی گذاریم ؟
 را در این محوظه

چه نوع زباله



 کن، انواع اسپری ها ) به <= مرکز 
 های نیمه خالی گاز، آتش خاموش

قوطی
جمع آوری مواد مشکل زا ( ، 

 و قابلمه ) به <= زباله های فلزی (
شیئ های فلزی دیگر مثل میخ

 شامل:

بسته بندی ها فلزی  زباله پرحجم 

چه؟  چه؟ 

کجا؟
کجا؟

 غذای حیوانات، تیوب ها و درب های 
قوطی های آلومینیمی و کنسرو، قوطی

 ظرف و در بسته بندی ماست، فویل 
بسته بندی فلزی،

در محفظه های جمع آوری „ آبی „
مراکز بازیافت زباله 

 انواع اسپری ها ) به <= مرکز 
 نیمه خالی گاز، آتش خاموش کن،

قوطی های
جمع آوری مواد مشکل زا ( ، 

 و قابلمه ) به <= زباله های فلزی (
شیئ های فلزی دیگر مثل میخ

مراکز بازیافت زباله 

 ی ها، شاخه های بریده شده، زباله های
مواد پسماند، زباله ارگانیک، بسته بند

ساختمانی 

رایگان

?
?

 نمی گذاریم ؟
 را در این محوظه

چه نوع زباله

 نمی گذاریم ؟
 را در این محوظه

چه نوع زباله



چه؟ 

کجا؟

لوازم الکتریکی

برای اطالعات بیشتر لطفا به این آدرس رجوع کنید :
www.eak-austria.at

همه لوازمی که با برق کار می کنند .
این زباله ها به شش دسته تقسیم می شوند :

لوازم برقی بزرگ :
 لباسشوئی، اجاق برقی، ماشین ظرفشوئی 

ماشین
لوازم برقی کوچک :

موبایل، رادیو، میکسر، جاروبرقی 
نمایشگرها :

تلویزیون، مونیتور کامپیوتر 
لوازم سرمایشی :

فریزر، یخچال، تهویه مطبوع 
المپ های تخلیه گازی :

چراغ های مهتابی، المپ های کم مصرف 
باتری ها 

مراکز بازیافت زباله

 خانگی و هم چنین محفظه های آن ها :
مواد سمی و خطرناک

مواد محافظ گیاهی، مواد شیمیایی 
مواد پاک کننده خانگی، مواد شوینده، 

رنگ، چسب، الک، 
دارو 

،زباله هائی که آغشته به روغن هستند 
نفت، روغن موتور، بنزین، 

قوطی های اسپری ناتمام 
باطری 

رایگان

?



چه؟ 

کجا؟

چه؟ 

کجا؟

مواد خطرناک  پس مانده روغن های آشپزی در

 خانگی و هم چنین محفظه های آن ها :
مواد سمی و خطرناک

مواد محافظ گیاهی، مواد شیمیایی 
مواد پاک کننده خانگی، مواد شوینده، 

رنگ، چسب، الک، 
دارو 

،زباله هائی که آغشته به روغن هستند 
نفت، روغن موتور، بنزین، 

قوطی های اسپری ناتمام 
باطری 

مراکز بازیافت زباله
 جمع آوری مواد مشکل زا 

مراکز

 به صورت جداگانه زباله زدائی
 را هرگز با هم مخلوط نکنید بلکه

مواد خطرناک
بنمائید 

 مثل رنگ و مواد!
 را خالی از مواد

 نموده و طوقی ها
 زباله را از هم جدا

توجه
 جدا بگذارید

شیمائی در محوظه

با ÖLI خود این مواد را جمع آوری نمایید :
 روغن های استفاده شده برای سرخ کردن  

پس مانده
روغن غذاها ) کنسروها و غیره (

کره و چربی خوک، 
روغن ها و چربی های تاریخ گذشته 

مراکز بازیافت زباله 

 روان کننده ها، مایونز، سس ها،پس 
 روغن با منشا معدنی، روغن موتور،

انواع
مانده غذا 

رایگان رایگان

?

?

 نمی گذاریم ؟
 را در این محوظه

چه نوع زباله




