türkisch

Mainz´da cöp temizliği
Lütfen cöplerinizi asağıdaki semaya göre birbirinden ayırıp atınız:
Gri-siyah bidon

Yesil bidon

Karısık cöpler

Biyolojik
cöpler

Haftada veya 14 günde bir
bosaltılır
Örneğin:
Sökülmüs duvar kâğıdı
Cocuk bezleri
Dolmus elektrik süpürgesi
torbaları
Sokak ve kaldırım cöpleri
Sigara izmaritleri
Sıhhi bakım artıkları (sargı
ve âdet bezleri)
Porselen, seramik
Lastik
Yapıstırıcı bandlar /
maddeler
Deri
Halı artıkları
Bulasık teli-süngeri ve bezleri

Haftada bir bosaltılır
Örneğin:
Sebze ve meyve artıkları
Yemek artıkları
Kahve ve cay artıkları
Yumurta kabukları
Kesilmis cicek ve bitkiler
Turuncgiller (Limon, portakal
vs.)
Bahce artıkları
Ağac ve yaprak kırıntıları
Kesilmis otlar
Kâğıt temizlik bezleri
Kâğıt mendiller
Yemek artıkları ile kirlenmis
kâğıt ve kartonlar
Pismis yemek artıkları
ve ıslak cöpler kalın gazeteye
sarılıp atılır.

Yesil bidon

Kâğıt artıkları

Sarı torba /
bidon
14 günde bir bosaltılır
Sadece paketlemede kullanılan
metal, suni ve bilesik maddeler
Örneğin:
Konserve ve icecek kutuları
Metal kapaklar
Alüminyum kâğıtlar – ve
paketler
Mesrubat ve süt paketleri
Kahve ambalâjı ve vakumlu
paketler
Posetler ve plâstik ambalâjlar
Yoğurt kabı
Atılan plâstik siseler
Styropor
Sarı torbaya atılmayan
maddeler:
Üzerinde "Grüner Punkt"
isareti olsun veya olmasın
kâğıt, karton ve cam.
Buraya atımayan bu maddeleri
yörenizdeki cam veya kâğıt
bidonlarına atınız.

"Sperrmüll"
cöp bidonlarına
atılmayan diğer ev
esyaları

14 günde bir bosaltılır
Örneğin:
Gazeteler
Magazin, dergiler
Kataloglar, reklâmlar
Yazılmıs kâğıt artıkları
Karton veya kâğıttan yapılmıs
ambalâjlar
Bu bidona atılmayan maddeler:
Duvar kâğıdı
Sıhhi bakım artıkları (sargı ve
âdet bezleri)
Yabancı maddelerle
yapıstırılmıs kâgıt ve kartonlar
Gri-siyah bidon
Cam maddeler

4 haftada bir bosaltılır
Örneğin:
Siseler (kapaksız)
Cam kavanoz ve bardaklar
Bu cam bidonuna atılmayan
maddeler:
Porselen, cömlek, fayans, cini
Pencere cam
Ayna

Telefonla bilgi: Tel. 123434
Evinizde atmak istediğiniz, ama
büyüklük olarak cöp bidonuna
girmeyen ev esyaları
Örneğin:
Mobilya
Dösekler
Elektrik süpürgesi ve ondan
daha büyük elektrikli ve
elektronik esyalar (televizyon,
müzik dolabı, camasır
makinası, buz dolabı,
bilgisayar aleti vs.)
"Sperrmüll" senede en fazla 4
defa ücretsiz olarak atıklarınızı
alır.
Bu esyaların gelip götürülmesi
icin telefonla termin alınır (Tel:
12 34 34), ve esyalar termin
günü en gec sabah 6` ya kadar
veya bir gün önce saat 18`den
sonra evinizin önüne görülecek
sekilde konulur.

