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ليست كل قمامة ُتوضع في حاوية
المهمالت :المراكز الهامة
للتخلص من النفايات
مركز إعادة التدوير
Daimlerstraße 5, 63450 Hanau
استالم:
الخردة المعدنية ،أسطوانات CD ،DVD/األجهزة
الكهربائية القديمة،
بطاريات األجهزة ،النفايات الضخمة حتى  2م ،3النفايات الخض راء
حتى  2م ،3الفلين ،الورق/العبوات الكرتونية ،العبوات خفيفة الوزن /
الستايروفوم  ،مخلفات البناء والبقايا الناتجة من
التعديالت اإلنشائية بالمنزل حتى  1م( 3مقابل رسوم)

رعاة النظافة

كن أنت نفسك فاع الً وساعد معنا في الحفاظ على
نظافة حيك والمسطحات الخض راء وساحات اللعب
وخالفه  .ولهذا الغرض نوفر لك مجا ًن ا قفازات
وماسكات القمامة
وأكياس قمامة.
من أجل مدينة جميلة ونظيفة.
تجد كافة المعلومات على الموقع
sauberkeitspaten.hanau.de

كل شيء في الحاوية  -لكن في أي حاوية؟

مواعيد العمل الحالية ،تجد شروط
االستالم واإلرشادات على الموقع
 – www.hanau.deالكلمة
األساسية "النفايات"

سكان هاناو األع زاء
رجا الً ونساءً،
كلنا نريد مدينة نظيفة ،ووط ًن ا جديرًا بالعيش فيه وكوك ًب ا
صح ًي ا .لنحمل على عاتقنا جمي ًع ا مسؤولية تحقيق ذلك ولنبدأ
من أمام باب من زلنا أو بحاوية المهمالت الخاصة بنا.
من األفضل محاولة تجنب القمامة قدر اإلمكان .يمكنك أي ً
ضا
استخدام عرض األطعمة غير المعبأة اآلخذ في الت زايد والعديد
من إمكانيات األدوات المستعملة ،على سبيل المثال المالبس

مراكز استالم النفايات الخضراء
لمخلفات الحدائق والنباتات
•	ميتل بوخين(شارع ،Riedstr.مرفق معالجة مياه الصرف الصحي
القديمة )
•	شتاين هايم (شارع  ،Offenbacher Landstrمحطة معالجة مياه
الصرف الصحي القديمة )
•	كالين أوهايم (بدءًا من  ،04/22شارع ،Fasaneriestr.ركز التسميد)
• جروس أوهايم ()Vosswaldestr., Waldfriedhof
•	فولفجانج(شارع ،Schanzenstr.ساحة انتظار المركز المجتمعي)
• كيسيل شتات( ،Burgalleeساحة انتظار المحكمة العليا )
• المبوي/تومبل جارتن (ساحة انتظار تومبل جارتن)
سيارة تجميع المواد الضارة
للنفايات الخاصة والمواد الضارة
استالم:
الدهانات واأللوان وال ُم خففات المحتوية على مذيبات،
المواد الكيميائية ،األدوية ،مواد التنظيف ،األحماض ،مستحض رات
التجميل ،مواد حماية النباتات ومبيدات اآلفات ،الدهون والزيوت
النباتية والحيوانية

مخلفات ،قمامة،
إعادة التدوير

هاناو؟
ح ًقا نظيفة!

أو األجهزة اإللكترونية.
فالكثير من األشياء التي ينتهي بها المطاف إلى حاوية
المهمالت ليست في الواقع نفايات ،ولكنها مواد قيمة يمكن
إعادة تدويرها .ولذلك من المهم الفصل بينها .نوضح لك في
هذا المنشور ما يتعين وضعه بالضبط في كل حاوية.
نرجو منك التعاون معنا
وأن تقوم بفصل قمامتك – من أجل
Hanau Infrastruktur Service
Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Abteilung Abfallwirtschaft & Straßenreinigung
Abfallberatung
Daimlerstraße 5
63450 Hanau
Telefon: 06181 295-566
E-Mail: his-abfallberatung@hanau.de

البيئة ،من أجل هاناو ،ومن
أجل مستقبلنا.

أي أسئلة
حول جميع الموضوعات
المتعلقة بالقمامة
والتخلص من المخلفات؟
استشارة النفايات:
06181 295-566

مع خالص األمنيات

توماس مورلوك

ماركوس هنريش

مجلس المدينة

مدير الشركة

مدينة هاناو

شركة خاصة
خدمة البنية التحتية في هاناو

www.hanau.de

نفايات الورق

عبوات المبيعات

النفايات العضوية

النفايات المتبقية

ماذا ُيوضع في
الحاوية الزرقاء؟

ماذا ُيوضع في
الحاوية الصفراء؟

ماذا ُيوضع في الحاوية
البنية؟

ماذا ُيوضع في
الحاوية السوداء؟

•	النفايات والعبوات المصنوعة من الورق أو الورق المقوى
أو الكرتون
•	يتم إفراغ الحاوية الزرقاء كل أربعة أسابيع
•	احرص على توفير المساحة من خالل التمزيق والطي
•	ال تترك بقايا أطعمة ملتصقة
•	العبوات الكرتونية وخالفه الموضوعة بجوار الحاوية ال يتم
اصطحابها مع محتوى الحاوية
•	إذا كانت هناك حاجيات إضافية قصيرة األجل استخدم
الحاويات الورقية العامة

•	عبوات فارغة مصنوعة من األلومنيوم ،ألواح القصدير،
البالستيك
•	يتم إفراغ الحاوية الصفراء كل أربعة أسابيع
•	أفرغ العبوة تمامًا من أي بقايا ،وال يلزم شطفها .افصل
جميع المكونات ،وال تقم بتكديسها في بعضها البعض
•	إذا كانت هناك حاجيات إضافية قصيرة األجل استخدم
األكياس الصفراء

•	النفايات العضوية القابلة للتحويل إلى سماد
•	يتم إفراغ الحاوية البنية كل أسبوعين
•	احفظ الرطوبة في الحاوية من خالل ورق الصحف أو ورق
المطبخ أو األكياس العضوية من الورق
•	ال تضع أكياس بالستيكية في حاوية النفايات العضوية – وال
تضع كذلك نفايات "قابلة للتحويل إلى سماد"!

•	النفايات التي ال يمكن فرزها في الحاويات الثالث األخرى
•	يتم إفراغ الحاوية السوداء أسبوعيًا أو مرتين أسبوعيًا
•	األجهزة الكهربائية والمواد الضارة وكل شيء يوجد له
نظام إرجاع ،ال يُوضع في حاوية النفايات المتبقية!

