برای کسب اطالع از آدرس و ساعت های کار محل های تحویل زباله مراجعه کنید
به اپلیکیشن جدید ما با نام  aws-Appیا به وب سایت
ما به آدرسwww.aws-shg.de :
برای نصب اپلیکیشن تنها کافی است تا بارکد  QRرا با (گوشی یا تبلت)
خود اسکن کنید:
شرکت میزبانی زباله
شهرستان شاومبورگ مسولیت محدود
خیابان اوبره وال 3
کدپستی  31655شتادهاگن
آدرس پستی
صندوق پستی  31641 ،1116شتادهاگن
ایمیل abr@aws-shg.de
آدرس اینترنتی www.aws-shg.de

ساعت های کاری
دوشنبه تا چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

ساعت 16:30-8:00
ساعت 16:00-8:00
ساعت 15:00-8:00

روابط عمومی
منتشر کننده

طراحی

شرکت میزبانی زباله

 .B&Bموسسه بازاریابی مسولیت محدود

شهرستان شاومبورگ مسولیت محدود

هانوفر

خیابان اوبره وال 3

چاپ

کدپستی  31655شتادهاگن

چاپخانه مسولیت محدود درای -اِر -دروک

تصاویر :تصاویر استوک ادوبی

Sprache: Farsi

تاسیسات مربوط به دفع زباله

شخصا ً
بیاورید

بعضی از اشیا را نباید در سطل زباله انداخت!
این اشیا را باید به مرکز جمع آوری زباله شامبورگ در ساکسن هاگن تحویل داد یا به
یکی از چهار مرکز بازیافت در شهرهای باد نندرف ،نین شتِت ،بوکه بروگ یا رینتل تحویل داد.
این اشیا بدین شرح می باشند:

وسايل الکترونیکی

وسایلی همچون موبایل ،کامپیوتر ،تلویزیون ،جاروبرقی یا اجاق
مرکز جمع آوری زباله در شامبورگ ،مراکز بازیافت

اشیا دارای مواد مضر
وسايل الکترونیکی

یخچال ،فریزر ،رادیوتورهای روغنی
مرکز جمع آوری زباله در شامبورگ ،مراکز بازیافت نین شتات

زباله های ویژه (که به هیچ عنوان نباید در هیچ زباله دانی قرار داد)
اشیایی همچون کمد ،میز ،مبل ،تشک ،فرش
مرکز جمع آوری زباله در شامبورگ ،مراکز بازیافت

زباله های مشکل آفرین

اشیایی همچون رنگ و الک ،المپ های کم مصرف ،باطری یا قوطی های اسپری
مرکز تفکیک زباله شاومبورگ ،مراکز بازیافت
راهنمایی این زباله ها را مستقیما ً از درب منزل شما تحویل می گیریم:
	lوسایل الکترونیکی بزرگ همانند اجاق ،ماشین لباس شویی ،خشک کن یخچال،
فریزر :از طریق خدمات جمع آوری مخصوص برای وسایل الکترونیکی بزرگ
(رایگان)
 lاشياء خاصی همانند کمد ،میز ،مبل ،تشک ،توسط خدمات جمع آوری زباله های
ویژه جمع آوری می شود (در ازای دریافت هزینه)
 lبرای اطالعات بیشتر در این خصوص به وبسایت  awsبه آدرس زیر مراجعه کنید:
 www.aws-shg.deبرای اپلیکیشن  aws-Appیا تلفنی با این شماره
تماس بگیرید:

0 5721/97 05-4102

شیشه کهنه

شخصا ً
بیاورید

اشیایی را که می توان در
زباله دان های معمولی انداخت:

 lبطری های شیشه ای
	lشیشه هایی که برای میوه
و سبزیجات استفاده می شود
 lشیشه مربا
 lشیشه خردل

بر اساس رنگ
تفكيک شود:

سبز رنگ:
شیشه های سبز رنگ
و سایر رنگ ها

سفید رنگ:
شیشه های بدون
رنگ

قهوه ای رنگ:
شیشه های قهوه ای

زباله هایی که نباید در سطل های زباله دان معمولی انداخت

l
l
l
l

چینی
شیشه پنجره
شیشه آینه
انواع المپ

بسته بندی های سبک

در کیسه زباله پالستیکی می توان این زباله ها را قرار داد:

تحویل-
سرویس

	lبسته بندی هایی از جنس پالستیک:
	شیشه و ظرف های پالستیکی،قیف ،قوطی های پالستيكي و بسته های کرم
و مواد بهداشتی
بسته بندی ای از جنس فوم
 lبسته بندی هایی از جنس فلز
ظرف های کنسروی و درب فلزی اش ،بسته بندی مواد غذایی فلزی
 lبسته بندی هایی از جنس مقوایی
کارتن مقوایی بسته های نوشیدنی (همانند آب میوه و شیر)

زباله هایی که نباید در کیسه زباله قرار بگیرند:

l
l
l
l
l
l

پوشک کودک
مواد غذایی
اسباب های پالستیکی
سطل های پالستیکی
بسته بندی های کاغذی یا پالستیکی
شیشه

کاغذ کهنه

تحویل-
سرویس

سطل زباله مخصوص کاغذ برای این زباله ها مناسب است:

l
l
l
l
l
l

روزنامه
بروشور
کتاب
بسته بندی های کاغذی و مقوایی
کارتون های مقوایی
کاغذ

زباله هایی که نباید در زباله دان مخصوص کاغذ قرار بگیرند:

l
l
l
l

پوشک کودک
کاغذ کثیف
بسته بندی های مقوایی آبمیوه یا شیر
کاغذ دیواری

پسمانداهای مواد غذایی /طبیعی

تحویل-
سرویس

در زباله دان مخصوص مواد غذایی می توان این زباله ها را قرار داد:

l
l
l
l
l
l

باقی مانده سبزیجات
میوه های پوسیده
فیلتر چاي و قهوه
پوست تخم مرغ
مواد غذایی پخته شده
پسماندهای گیاهان

موادی که نباید در زباله دان مخصوص مواد غذایی قرار بگیرند:

l
l
l
l
l
l

پوشک کودک
کیسه های پالستیک یا فویل های پالستیکی
خاکستر
گردوخاک
شیشه
فلز

پسماندها

تحویل-
سرویس

در زباله دان های مخصوص پسماند می توان این زباله ها را قرار داد:

l
l
l
l
l
l

l

پوشک کودک و لوازم بهداشتی
خاکستر
گردو خاک
کیسه جاروبرقی
اضافه های کاغذ دیواری
وسایل خراب شده
(همانند اسباب بازی کودک خراب شده ،کاسه بشقاب شکسته،
آینه و پنجره خراب شده)
اضافه های چوب

زباله هایی که نباید در سطل مخصوص پسماند قرار بگیرند:

 lوسایل الکترونیکی
 lباطری ها
 lزباله های مشكل آفرين (همانند رنگ)

تفکیک زباله را به
راحتي انجام دهیم!
آلمانی

برای امروز برای فردا برای شما.

