Eliminarea deșeurilor in Mainz

rumänisch

Vă rugăm să asortați deșeurile menajere și inerte in categoriile următoare:
In containerul gri
se deșertează:
Colectare săptămânală /
la 14 zile

In biocontainerul
verde se
deșertează:
Colectare săptămânală

 Scutece pentru copii,
produse sanitare
 Ceramică, porțelan
 Bandă adezivă
 Medicamente (cu excepția
lichidelor și citostaticelor
-> colecție de poluanți)
 Sticlă specială (ceramică,
blocuri de sticlă, lentile, etc)
 Bureți și lavete
 Pungi de aspirator
 Deșeuri stradale
 Tapeturi
 Carpete, murale
 Deșeuri de origine animală
 Resturi de țigări

 Coji de ouă
 Deșeuri alimentare
 Cârpe de uz casnic din hârtie
 Deșeuri de gard viu
 Zațul de cafea
 Oase
 Frunze
 Deșeuri de fructe și legume
 Hârtie și carton contaminate
cu deșeuri alimentare
 Batiste de hărtie
 Iarbă de tăiere
 Flori tăiate, plante în ghiveci
 Pungi de ceai și frunze de ceai
 Buruiană
 Citrice

Dar nu:
 Aparate electrice și electronice
→ până la 40x40x20cm centru
pentru deșeuri reciclabile, altfel
zona de reciclare/colectarea
deșerurilor voluminoase
 Poluanți → colectare de poluanți

Înveliți bine resturile de alimente
gătite și deșeurile umede in
câteva straturi de hârtie de ziar!

La colectarea
de poluanti aparțin
de ex.
 Baterii, lămpi de economisire
a energiei
 Tencuială, lichiduri de
impregnare pt lemn
 Grăsimi și uleiuri comestibile

Dar nu:
 Pungi de plastic- nici chiar
cele reciclabile!
 Deșeuri animale → deșeuri
reziduale

In sacul galben se
deșertează:

In container pentru
hârtie verde se
deșertează:

Colectare la 14 zile
Numai ambalaje din metal,
plastic și materiale compozite
  folie și ambalaj de aluminiu
 cartoane de băuturi de la
siropuri și lapte
 ambalaj iaurt
 ambalaj cafea vacumata
 conserve si doze de băuturi
 capace de metal
 sticle de plastic de unică
folosință
 folie de plastic
 pungi de plastic de transport
 stiropor de ambalaj
Dar nu:
 Sticlă → container de sticlă
 Hârtie, cartoane → container de
hârtie sau centru pentru deșeuri
reciclabile / zonă de reciclare
(Recyclinghof)
Depozitați sacii galbeni în ziua de
colectare cel târziu până la ora 6
dimineața la marginea drumului
carosabil, cel mai devreme în seara
dinaintea colectării, dar nu înainte
de ora 18.

Colectare la 14 zile






Ilustrate
Broșuri
Hârtie de scris
Ambalaj de hârtie
Ziare

Dar nu:
 Hârtie impregnată
 Articole igienice
 Tapete
→ deșeuri reziduale

În containerul gri
de sticlă se deșertează:

Colectarea la 4 săptămâni
 Sticle de unică folosință
 Borcane
Dar nu:
 Cristal de plumb
 Sticlă de geam si de oglindă
 Sticlă resistentă la foc (Ceran)
 Cuburi de sticlă din construcții
 Porțelan, ceramice
→ deșeuri residuale

Consultanța de deșeuri a societății
de eliminare a deșeurilor al
orașului Mainz, Tel. 123456
Declarați ca
deșeuri voluminoase
de exemplu:
Anunțați la telefon sub numărul:
12 34 34
Mobile și alte obiecte casnice
voluminoase care datorită
volumului nu încap în containerul
gri, de exemplu:
 Paturi, dulapuri, canapele
 Biciclete
 Aparate electrice voluminoase și
aparate electronice începând de la
mărimea 40x40x20cm, ca de
exemplu computere, televizoare,
instalații stereo, frigidere, ecrane,
mașini de spălat, etc.
 Mobilă de gradină
 Saltele
Deșeuri voluminoase se vor colecta
in mod gratuit până la 4 ori pe an.
Întocmiți un termin de colectare
sub numărul de telefon: 12 34 34.
La această dată depozitați deșeurile
voluminoase cel mai târziu pâna la
ora 6 dimineața la
marginea drumului
carosabil, cel mai
devreme în seara
dinaintea colectarii,
dar nu înainte de
ora 18.

