BULG.

НЕ НА ВСЕКИ БОКЛУК МЯСТОТО
Е В КОНТЕЙНЕРА: ВАЖНИ
ПУНКТОВЕ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ
НА ОТПАДЪЦИ
Център за рециклиране
Daimlerstraße 5, 63450 Hanau
Приемат се:
метален скрап, CD/DVD, стари
електроуреди, преносими батерии, обемисти
отпадъци до 2 m3, окосена и отрязана
растителност до 2 m3, корк, хартия/картонени
опаковки, леки опаковки/стиропор, строителни
отпадъци и такива от ремонтни
дейности в дома до 1 m3 (срещу заплащане).

Застъпници за чистота
Бъдете активни сами и допринасяйте за
поддържането на чистота във Вашия квартал,
на зелените площи, игралните площадки и т.н.
Предоставяме Ви безплатно ръкавици, клещи
за събиране на отпадъци и чували за смет.
За един красив и чист град.
Цялата информация на
sauberkeitspaten.hanau.de

Всичко в контейнера за боклук – но в кой?

Актуално работно време,
условия за приемане на
отпадъци и указания ще
намерите на www.hanau.de –
ключова дума „Abfall“

ХАНАУ?
ДОБРЕ,
ЧИСТО Е!
Скъпи съграждани и
съгражданки на Ханау,
Всички искаме чист град, годна за живеене
страна и здрава планета. Нека заедно
бъдем отговорни за това и да започнем от
входната врата на дома си, съответно от
собствения си контейнер за боклук.
Най-добре опитайте да правите по-малко
боклук, когато е възможно. Възползвайте
се и от увеличаващото се предлагане
на неопаковани хранителни продукти и
многобройните предложения втора ръка
възможности, например за облекло или
електроуреди.

Приемни пунктове за зелени
отпадъци
за градински и растителни
отпадъци
•	Mittelbuchen (Riedstr., стара пречиствателна
станция)
•	Steinheim (Offenbacher Landstr., стара
пречиствателна станция)
•	Klein-Auheim (Fasaneriestr., съоръжение за
компостиране)
• Großauheim (Vosswaldestr., Waldfriedhof)
• Wolfgang (Schanzenstr., Parkplatz Bürgerhaus)
• Kesselstadt (Burgallee, Parkplatz Hochgericht)
• Lamboy/Tümpelgarten (Parkplatz Tümpelgarten)
Мобилен контейнер
За специфични отпадъци и такива, които
съдържат вредни вещества
Приемат се:
разтворими лакове, бои, разредители, химикали,
лекарства, почистващи препарати, киселини,
козметика, препарати за растителна защита
и пестициди, растителни,
животински мазнини и масла.

ОТПАДЪЦИ,
БОКЛУК,
ВТОРИЧНИ
СУРОВИНИ

Много неща, които накрая се озовават
в контейнера, изобщо не са отпадъци, а
вторични суровини и са
рециклируеми. За тази цел е
Имате въпроси
важно разделянето им. Кое в
на всякакви теми
кой точно контейнер трябва
относно отпадъците
да отиде ще Ви покажем в
и отстраняването им?
този флаер.

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

www.hanau.de

Моля, бъдете съпричастни и
разделяйте Вашия боклук —
за околната среда, за Ханау и
за нашето бъдеще.

Консултации за
управление на
отпадъци:
06181 295-566

С уважение,

Томас Морлок
Маркус Хенрих
Градски съвет
Директор на предприятието
Град Ханау
Частно предприятие
	
Инфраструктурни услуги
Ханау

ОТПАДЪЧНА ХАРТИЯ

ТЪРГОВСКИ ОПАКОВКИ

ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ

ДРУГИ ОТПАДЪЦИ

КАКВО СЕ ИЗХВЪРЛЯ В
СИНИЯ КОНТЕЙНЕР?

КАКВО СЕ ИЗХВЪРЛЯ В
ЖЪЛТИЯ КОНТЕЙНЕР?

КАКВО СЕ ИЗХВЪРЛЯ В
КАФЯВИЯ КОНТЕЙНЕР?

КАКВО СЕ ИЗХВЪРЛЯ В
ЧЕРНИЯ КОНТЕЙНЕР?

•	Хартиени отпадъци и опаковки, мукава
или картон.
•	Синият контейнер се изпразва на всеки
четири седмици.
•	Спестявайте място чрез накъсване
и прегъване.
•	Без съдържание на полепнали остатъци
от храна.
•	Поставени до контейнера картони и др.
не се вземат.
•	При допълнителна нужда използвайте
контейнера за хартия за обществено
ползване.

•	Празни алуминиеви опаковки, бяла
ламарина, пластмаси.
•	Жълтият контейнер се изпразва на всеки
четири седмици.
•	Почиствайте остатъците от опаковките;
не е необходимо изплакване. Дръжте
компонентите отделно, не ги поставяйте
един в друг.
•	При допълнителна нужда използвайте за
кратко жълтите чували.

•	Компостируеми, органични отпадъци.
•	Кафявият контейнер се изпразва на всеки две
седмици.
•	Попивайте влагата в контейнера с помощта на
вестникарска, кухненска хартия или органични
торбички от хартия.
•	Без найлонови торбички в контейнера
за органични отпадъци — дори да са
„компостируеми“!

•	Отпадъци, които не могат да се изхвърлят
в никой от останалите три контейнера.
•	Черният контейнер се изпразва всяка
седмица или на всеки 2 седмици.
•	Електроуреди, вредни вещества и
всичко, за което има система за разделно
сметосъбиране, не се изхвърлят в
контейнера за други отпадъци!

