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الورق والورق 
المقوى

األغلفة البالستيكية

صواني الطعام   › 
)للحوم والدواجن، إلخ(

علب المثلجات  ›
العلب البالستيكية   › 

)للقشدة الحامضة، الزبادي، إلخ( 

الزجاجات البالستيكية   ›
والفلين )غير القابلة لإلرجاع(

األغلفة البالستيكية   › 
)مثل، أغلفة األثاث(

العبوات/األكياس/  › 
 العلب البالستيكية 

)مثل، علب الحساء(
زجاجات الشامبو/البلسم  ›

أغلفة الشوكوالتة   ›
أغلفة الصابون  ›

تشمل األغلفة البالستيكية ما يلي:

البطاريات  ›
المبيضات، الكلوريد، األمونيا  ›

منتجات العناية بالسيارات والقوارب  ›
أغلفة النفايات الخطرة  ›

المصابيح الكهربائية والمصابيح الكهربائية   ›
الموفرة للطاقة )جميعها(

األقمشة/المالبس المستخدمة مع المذيبات   ›
)توضع في حاوية مغلقة تحتوي على ماء.( 

موازين الحرارة الزئبقية   ›
مصابيح الفلورسنت )تترك بجانب الصندوق   › 

في الغالف األصلي.(

الطالء، الورنيش، الصبغات، الغراء   ›
مزيل الطالء والورنيش   ›

المواد الكيميائية المعالجة النباتية   ›
األجهزة الكهربائية الصغيرة   › 

)كاشفات الدخان، الهواتف المحمولة، إلخ( 

الهباء الجوي   ›
نفايات النفط والقطران   ›

الكحول األبيض والكحول الُمحول  ›
األلعاب التي تعمل بالكهرباء والبطاريات  ›

النفايات الخطرة

تشمل النفايات الخطرة ما يلي:

النفايات العامة

الحفاضات والفوط الصحية  ›
‹  الكتب ذات الغالف المقوى

األقراص المضغوطة/أقراص دي في دي  ›
الدهون )زيت الطهي ودهون القلي(  ›

ورق التغليف  ›
الزجاج، بخالف األغلفة  ›

المطاط والجلد   ›
فضالت الحيوانات األليفة، مخلفات القطط   ›

والطيور )كميات صغيرة، مغلف بإحكام(
األطباق المقاومة للحرارة  ›

الرماد البارد )مغلف بإحكام(  ›
الكريستال   ›

مستحضرات التجميل  ›
الطعام   ›

الورق المقاوم للشحوم  ›
البالستيك غير المعبأ  ›

الخزف   ›
زجاج المرايا  ›

اإلبر/إبر الحقن )يتم تغليفها جيًدا في ورق جرائد،   ›
أو زجاجات المشروبات، وما إلى ذلك(

أكياس المكنسة الكهربائية   ›
أكياس الحساء  ›

الورق/الورق المقوى المتسخ   ›
األغلفة البالستيكية المتسخة   ›

المناشف الورقية/المناديل  ›
النوافذ المكسورة   › 

)مغلف بإحكام(

البوليسترين )يمكن إحضار كميات كبيرة   › 
إلى مركز Heggstadmoen إلعادة التدوير(

ملحوظة! يجب تعبئة جميع النفايات

تشمل النفايات العامة ما يلي:

الزجاج/المعدن

صواني األلومنيوم  ›
أواني أغذية األطفال  ›

علب القصدير/األلومنيوم  ›

أواني المربى/الطعام  ›
زجاجات غير قابلة لإلرجاع   ›
)المشروبات الغازية، والعصائر، إلخ(

 يجب أخذ الزجاج والمعدن إلى إحدى نقاط "إعادة التدوير". 
تفضل بزيارة www.trv.no للعثور على أقرب نقطة "إلعادة التدوير".

تشمل العبوات الزجاجية والمعدنية ما يلي:
األطباق المقاومة للحرارة  ›

الكريستال  ›
الخزف  ›

زجاج المرايا  ›
النوافذ المكسورة   › 

)مغلفة بإحكام(

فيما يلي النفايات العامة:

دليل الفرز

يجب التخلص منها في كيس بالستيكي محكم الغلق

البوليسترين  ›
ِشباك تغليف الحطب  ›

أشرطة الربط  ›
البالستيك غير المعبأ  ›

فيما يلي النفايات العامة:

    

الصحف   ›
الكتب ذات األغلفة الورقية   ›

علب الحليب   › 
 )مغسولة ومطوية، يرجى 

جمع العديد منها في علبة واحدة(

علب البيض   ›
علب العصير والحلوى   ›

المغلفات  › 
 )بما في ذلك تلك التي تحتوي 

على فتحات(

عبوات الطعام   › 
)صناديق البيتزا، إلخ( 

المنشورات اإلعالنية، إلخ.   ›

ورق الكتابة   ›
المجالت   ›

صناديق مسحوق   › 
الغسيل

يجب التخلص منها كعناصر منفصلةتشمل األوراق ما يلي:

نظيفة وفي أكياس محكمة الغلق

يشمل الورق المقوى ما يلي:

الورق المقوى المموج   ›
صناديق الورق المقوى   › 

)يتم تقطيعها إلى قطع أو تطوى بشكل مسطح( 

مالحظه: تخلص من كميات الورق المقوى الكبيرة 
 في أحد مراكز إعادة التدوير أو في مركز 

Heggstadmoen إلعادة التدوير

يجب تسليم الذخيرة والمواد المتفجرة   › 
إلى الشرطة

يجب إعادة األدوية القديمة/غير المستخدمة   ›
إلى الكيميائي/الصيدلية

يتم التخلص من اإلبر وإبر الحقن كنفايات   ›
عامة )مغلفة بإحكام(


