Abfalltrennung - So einfach geht’s!
Restabfall

Bioabfall

Altpapier/Pappe

Leichtverpackung

Altglas

Deutsch – Farsi
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 – فارسی
آالیندهها

جداسازی زباله  -خیلی آسان است!
زباله حجیم  /دستگاههای
برقی قدیمی

اسباب و اثاثیه خانگی و کفپوش
زبالههایی که با دفع سازگار با
محیط زیست مطابقت ندارند یا آن یا دستگاههای برقی قدیمی،
مثالً:
را به خطر میاندازند ،مثالً:
رنگهای مایع و الک،
محلول
مواد شیمیایی خانگی
(ماده تمیزکننده)
کود و گیاه مواد نگهدارنده
نفت ،بنزین
باتری
المپهای کممصرف،المپ
مهتابی

زبالههای حجیم:
کمد ،میز ،صندلی ،مبل،
صندلی دستهدار ،تختخواب،
فرش ،موکت ،لوازم باغبانی
تجهیزات الکتریکی و
الکترونیکی:
اجاق گاز ،یخچال ،ماشین
لباسشویی ،ماشین ظرفشویی
تلویزیون ،کامپیوتر ،رادیو
جاروبرقی ،توستر ،قهوهساز

شیشه بازیافت شده

بستهبندی سبک

زباله زیستی

کاغذ/مقوا

بستههای خالی پالستیکی ،فلزی و کاغذ زباله غیرآلوده و
بستهبندیهای شیشهای جدا شده
طبق رنگ (سبز ،قهوهای ،سفید) ،کمپوزیت،
بستههای ساخته شده از کاغذ
و مقوا ،مثالً:
مثالً:
مثالً:
بطریهای یکبار مصرف
(مثالً مشروب ،آبمیوه ،سس،
روغن خوراکی ،سرکه)
شیشههای نگهدارنده مواد
غذایی
بطری شیشهای عطر
سایر بستهبندیها شیشه

بستهبندیهای پالستیکی:
بطریهای مواد شوینده ،مایع
ظرفشویی ،محصوالت نظافتی
سطل کشک و ماست
بستهبندی میوه و سبزیجات
کیسه پالستیکی ،فویل
قوطیهای فلزی:
قوطی کنسرو
بطری و شیشه مواد غذایی
قوطی خالی اسپری
بستهبندیهای کمپوزیت:
کارتن شیر و آبمیوه
(تتراپکها)

روزنامهها ،مجالت ،فصلنامه
کاتالوگ ،بروشور
کاغذ چرکنویس و کاغذهای
اداری
پاکت نامه
کتابهای مدرسه
کتاب
کارتن ،جعبه

زباله باقیمانده

زبالههای قابل تبدیل به
کمپوست با منشاء گیاهی-
طبیعی ،مثالً:

زبالههایی که قابل تحویل به
هیچ مجموعه جداگانه دیگری
نیست ،مثالً:

زبالههای آشپزخانهای:
باقیمانده میوه و سبزیجات
سیبزمینی ،پوستتخممرغ
فیلتر قهوه ،چای کیسهای
خرده نان
گلهای چیده شده

محصوالت بهداشتی ،نوار
بهداشتی
پوشال حیوانات کوچک،
فضوالت حیوانات
استخوان ،استخوان ماهی باقیمانده
گوشت و سوسیس،
تهسیگار ،خاکستر
کاغذ عکس و کاغذ پوستی
کاغذ دیواری
کیسه جاروبرقی
ظروف سفالی ،چینی ،سرامیک،
آینه
نوار کاست و نوار ویدیویی
مدادرنگی ،اسباببازی
اقالم پالستیکی ،بدون بستهبندی

زبالههای باغبانی:
چمن ،پرچین ،درخت
و بوتههای کوتاه شده
شاخ و برگ ،علف هرز،
خزه
میوههای افتاده
گل ،بوته ،و
باقیمانده گیاهان

آالیندههای موبایل
جمعآوری
( ۳بار در سال ،رایگان)
یا:
"تحویل رایگان
محل دفع زباله،

Kochstedter Kreisstraße

(فقط شنبهها!)

0340 / 2041572

تحویل رایگان پس از هماهنگی!
مهم:
جمعآوری باید ثبت شود!

www.stadtpflege.dessau-rosslau.de

STADTPFLEGE DESSAU-ROSSLAU

