Abfalltrennung - So einfach geht’s!
Restabfall

Bioabfall

Altpapier/Pappe

Leichtverpackung

Altglas

Deutsch – Dari
Sperrmüll /
Elektroaltgeräte

Schadstoffe

Abfälle, die keiner anderen getrennten Sammlung zugeführt werden
können, z. B.:

Kompostierbare Abfälle
natürlich-pflanzlichen
Ursprungs,
z. B.:

Unverschmutztes Altpapier und Verpackung
aus Papier u.Pappe,
z. B.:

Leere Verpackungen
aus Kunststoff, Metall
und Verbundstoffen,
z. B.:

Glasverpackungen
getrennt nach Farben
(Grün, Braun, Weiß),
z. B.:

Haushaltsübliche Möbelgegenstände und Fußbodenbeläge bzw. Elektroaltgeräte, z. B.:

Abfälle, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren bzw.
gefährden, z. B.:

• Hygieneartikel, Windeln
• Kleintierstreu, Tierkot
• Knochen, Gräten,
Fleisch- u. Wurstreste
• Zigarettenkippen, Asche
• Foto- u. Backpapier
• Tapete
• Staubsaugerbeutel
• Geschirr, Porzellan,
Keramik, Spiegel
• Musik- und Video
kassetten
• Stifte, Spielzeug
• Kunststoffgegenstände,
die keine Verpackung
sind

Küchenabfälle:
• Obst- u. Gemüsereste
• Kartoffel-, Eierschalen
• Kaffeefilter, Teebeutel
• Brotreste
• Schnittblumen
Gartenabfälle:
• Rasen-, Hecken-, Baumund Strauchschnitt
• Laub, Unkraut, Moos
• Fallobst
• Blumen-, Stauden- u.
Pflanzenreste

• Zeitungen,
Zeitschriften, Illustrierte
• Kataloge, Prospekte
• Schreib- u. Büropapier
• Briefumschläge
• Schulhefte
• Bücher
• Kartons, Schachteln

Kunststoffverpackungen:
• Flaschen von Wasch-,
Spül- u. Pflegemitteln
• Quark- und Joghurtbecher
• Obst- u.Gemüseschalen
• Plastiktüten, Folien
Metallverpackungen:
• Konservendosen
• Flaschen- u. Gläserverschlüsse
• leere Spraydosen
Verbundverpackungen:
• Milch- u. Saftkartons
(Tetrapacks)

• Einwegflaschen (z. B.
Wein, Saft, Saucen,
Speiseöl, Essig)
• Konservengläser
• Parfümflaschen aus
Glas
• sonstiges
Verpackungsglas

Sperrmüll:
• Schrank, Tisch, Stuhl,
Sofa, Sessel, Bett,
Teppich, Linoleum,
Gartenmöbel
Elektroaltgeräte:
• Herd, Kühlschrank,
Wasch-, Spülmaschine
• Fernseher, Computer,
Radio
• Staubsauger, Toaster,
Kaffeemaschine

• flüssige Farben und
Lacke, Verdünnung
• Haushaltschemikalien
(Reiniger)
• Dünge- und Pflanzenschutzmittel
• Altöl, Benzin
• Batterien
• Energiesparlampen,
• Leuchtstoffröhren

Mobile Schadstoffsammlung
(3x jährlich, kostenfrei)
Kostenfreie Abholung
nach Terminvergabe!
WICHTIG:
Abholung muss
angemeldet werden!

STADTPFLEGE DESSAU-ROSSLAU

www.stadtpflege.dessau-rosslau.de

oder:
Kostenfreie Anlieferung
Abfallentsorgungsanlage,
Kochstedter Kreisstr.
(nur samstags!)

0340 / 2041572

آلمانی – دری
آالیندهها/مواد مضر

تفکیک زباله  -بسیار آسان است!
زباله بزرگ  /لوازم
الکتریکی کهنه

لوازم معمول منزل مربوط به
زباله هایی که مانع دفع زباله
دوستدار محیط زیست می شود یا آن روکش اثاثیه و کف اتاق و نیز
را به خطر می اندازد ،بحیث مثال :لوازم الکتریکی کهنه ،بحیث مثال:
رنگ مایع و
مواد جال و تینر (رقیق کننده)
مواد کیمیاوی خانه گی
(ماده تمیزکننده)
کود حیوانات و گیاه
محصوالت حفاظتی
تیل استفاده شده ،پطرول
بتری
المپ های کم مصرف،
المپ مهتابی

زباله بزرگ:
کابینت ،میز ،چهارپایه،
کوچ ،صندلی دسته دار،
تختخواب قالین ،مشمع فرشی،
فرنيچر باغ
لوازم الکتریکی کهنه:
بخاری ،فریج ،ماشین
لباسشویی ،-ماشین ظرفشویی
تلویزیون ،کمپيوتر ،رادیو
جارو برقی ،تستر ،قهوه ساز

شیشه مستعمل

بسته بندی شیشه یی تفکیک شده به
اساس رنگ (سبز ،قهوه ای ،سفید)
بحیث مثال:
بوتل یکبار مصرف
(بحیث مثال مشروب ،آبمیوه،
سس ،تیل آشپزی سرکه)
شیشه مربا
بوتل عطر از جنس شيشه
سائر بسته بندی ها شيشه

کاغذ/مقوای باطله

بسته بندی سبک

بسته بندی خالی از جنس پالستیک ،کاغذ باطله و بسته بندی غیر آلوده
از جنس کاغذ و مقوا ،بحیث
فلز و مواد ترکیبی ،بحیث
مثال:
مثال:
بسته بندی پالستیکی:
بوتل های از جنس مواد
شوینده ،-تمیزکاری و مراقبتی
ظرف کشک و ماست
ظرف میوه و سبزیجات
کیسه پالستیکی ،فویل

روزنامه ،ژورنال ،مجله
کاتالوگ ،بروشور
کاغذهای نوشتاری و اداری
پاکت نامه کتابچه
کتاب
کارتن ،بکس

بسته بندی فلزی:
قوطی
بوتل و شیشه
در بوتل
قوطی اسپری خالی
بسته بندی های کامپوزیت:
کارتن شیر و آبمیوه
(کارتن پالستیکی)

زباله زیستی

زباله غیربازیافتی

زباله کمپوست با منشأ سبزیجات
طبیعی ،بحیث
مثال:

زباله یی که نمی تواند به سائر دسته
بندی تفکیکی اضافه کرد ،بحیث
مثال:

زباله آشپز خانه:
زباله میوه و سبزیجات
کچالو ،پوست تخم مرغ
صافی قهوه ،چای کیسه یی
پسماند سندویچ
گل های بریده شده

لوازم بهداشتی ،پوشک اطفال
زباله کوچک حیوانات ،فضله
حیوانات
استخوان ،خار ماهی
پسماند گوشت و سوسیس،
ته سگرت ،خاکستر
کاغذ عکس و شیرینی پزی
کاغذ دیواری
کیسه جارو برقی
ظرف سفالی ،ظرف چینی،
سرامیک ،آيينه
کاست موسیقی و ویدیو
سوزن ،سامان بازی
مواد پالستیکی که بسته بندی
نیستند

زباله باغ:
علف ،تیغه ،برش درخت-
و علف هرزه
برگ ،علف ،خزه
میوه بادانداخته
گل ،بوته و
باقیمانده گیاهان

جمع آوری زباله تلفن همراه-
بخش
( 3xساالنه ،مجانی)
یا:
تأمین مجانی
تأسیسات زباله
Kochstedter Kreisstraße
(صرف شنبه ها!)

0340 / 2041572

تحویل رایگان به اساس تاریخهای
تعیین شده!
مهم:
تحویل باید رجستر شود!

www.stadtpflege.dessau-rosslau.de
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