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ወረቀት እና አሁን

በመስጠት ይታያል

› ምግብ trays (ለምሳሌ 
አዳዲስ, የሚሰጡዋቸውን, 
ወዘተ.)

› ቅድሚያ tubs
› በመስጠት cartons 

(ለምሳሌ ኮምጣጣ cream, 
ስምዎ, ወዘተ.)  

› በመስጠት ጠርሙሶች እና 
corks (የማይመለስ)

› በመስጠት wrapping 
(ለምሳሌ ግምገማዎች በይፋ ላይ 
የቤት እቃዎች)

› በመስጠት ይታያል/

ቦርሳዎች/tubs  
(ለምሳሌ soup tubs)

› Shampoo/conditioner 
ጠርሙሶች

› ቅድሚያ wrappers 
› ነፃ ይታያል

በመስጠት ግምገማዎች በይፋ ያካትታል:

› ያለው
› ቅድሚያ የታዘዘ, chloride, ammonia
› መኪና እና ቅድሚያ እንክብካቤ ምርቶችን
› የሚሰጡዋቸውን ነው hazardous ይታያል
› ብርሃን በልብስ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን 

ብርሃን በልብስ (አሁን)
› ጥቅም ላይ ሰዎች/ቅድሚያ አሁን solvents 

(ስለጀመሩ ውስጥ የታተሙ መሀከል አሁን ውሃ) 

› ቅድሚያ ዓይነቶች 
› Fluorescent tubes (አንድ የሚሰጡዋቸውን 

ሳጥን ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን)

› ቅድሚያ, laquer, stain, ደረጃ 
› ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን laquer የታዘዘ 
› ቅድሚያ የታዘዘ ኬሚካሎች 
› ትንሽ ኤሌክትሪክ እቃዎች  

(መሳሪያዎቹን የሞባይል, ወዘተ.) 

› Aerosals 
› አዳዲስ ግምገማዎች እና ይታያል 
› ነጭ መንፈስ methylated መናፍስት
› በቀዳሚ ግምገማዎች ላይ እና ቅድሚያ 

ይታያል የታዘዘ

Hazardous ይታያል 

Hazardous ግምገማዎች ያካትታል:

በአጠቃላይ  
ይታያል

›	 ይታያል ከምኡውን ናይ ጽሬት ኣቕሓ
›	 ናይ ልዙብ መጻሕፍቲ
›	 ሆኖ/በይፋ
›	 አንድ (ቅድሚያ በመስጠት እና frying አለብዎት)

›	 ሸፈነ የሚሰጡዋቸውን
›	 ቅድሚያ ከተቀመጡት ይታያል
›	 ስምዎ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን 
›	 ጴጥምሕጻብ, ግምገማ እና ቅድሚያ litter 

(የሚሰጡዋቸውን)

›	 ኣብ እቶን ተሰኽታቲ ድስትታት መምዘዙ

›	 ቅድሚያ የታዘዘ (ሆኗል ለማየት) 
›	 በቀዳሚ ግምገማዎች ላይ 
›	 የታዘዘ
›	 ምግብ 
›	 ስብሒ መርትዖ የሚሰጡዋቸውን
›	 በመስጠት ግምገማዎች ይታያል
›	 ካይላ 
›	 መስትያት
›	 መርፍእ/ስሪንጋ (ሆኗል ለማየት በጋዜጦች 

የሚሰጡዋቸውን ጠርሙሶች, ወዘተ.)

›	 ባዶሽ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን 
›	 መረቕ ቦርሳ
›	 የሚሰጡዋቸውን ሰዎች/አሁን 
›	 ሰዎች በመስጠት ይታያል 
›	 ደረጃ ሽጐማኖ/መሐበሻ
›	 የተሰበረ መስኮት  

(ሆኗል ለማየት)

›	 ፖሊስተሪን (ትልቅ የሚሰጡዋቸውን ምናልባት 
በይፋ ጋር Heggstadmoen ቅድሚያ ማዕከል)

ሁሉም! ሁሉም ግምገማዎች አለበት ሳንጣ 

አጠቃላይ ግምገማዎች ያካትታል:

መገለጫዎ ጋር  
ይገናኛሉ/ደረጃ

› Aluminium trays
› ቅድሚያ ምግብ jars
› የሚሰጡዋቸውን/aluminium ይታያል

› የትየሌሌ/ምግብ jars
› የማይመለስ ጠርሙሶች (የታዘዘ 

ግምገማዎች በይፋ ወይን ወዘተ.)

ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን metals የግድ መወሰድ ጋር ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን. 
ድር www.trv.no ጋር የእርስዎ ቅድሚያ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን

ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን ያካትታል:

› ኣብ እቶን ተሰኽታቲ 
ድስትታት መምዘዙ

› በቀዳሚ ግምገማዎች ላይ
› ካይላ
› መስትያት
› የተሰበረ መስኮት  

(ሆኗል ለማየት)

የሚከተሉት ናቸው ጉባኤ ግምገማዎች:

ቅድሚያ	ቁልፍ:

የግድ ተጠቃሚ ውስጥ በመስጠት ቦርሳ

› Polystyrene
› Firewood netting
› strapping ይታያል
› በመስጠት 

ግምገማዎች ይታያል

የሚከተሉት ናቸው ጉባኤ ግምገማዎች:

    

›	 በቀዳሚ ግምገማዎች ላይ 
›	 ወረቐትዝባን መፅሐፍቶች 
›	 ወተት ሳንዱቕ ካርቶን (ለቕለቐ 

እና ዓጸፈ, ደረጃ ስለጀመሩ ቅድሚያ 
የሚሰጡዋቸውን አንድ ሳንዱቕ ካርቶን)

›	 ቅድሚያሳንዱቕ ካርቶን
›	 ጭማቂ እና  መጠዓዓሚ 

ሳንዱቕ ካርቶን 
›	 ቡስጣ 

(ጨምሮ እነዚያ የሚሰጡዋቸውን)

›	 ምግብ የሚሰጡዋቸውን 
(ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን,ወዘተ.) 

›	 የማስታወቂያ flyers ወዘተ. 

›	 የፅህፈት  
የሚሰጡዋቸውን 

›	 መፅሔት 
›	 ቅድሚያ powder 

የሚሰጡዋቸውን

ደረጃ ያካትታል: የግድ ተጠቃሚ ግምገማ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን

አዳዲስ ግምገማዎች ነው የታተሙ ቦርሳ

አሁን ያካትታል:

› Corrugated አሁን 
› አሁን የሚሰጡዋቸውን  

(ከእንባ ውስጥ አንድ ወይም fold አንድ) 

ማስታወሻ: Dispose ነው ትልቅ quantities ነው 
አሁን ቢያንስ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን Heggstad-
moen ቅድሚያ ማዕከል

› Ammunition እና explosives አለበት 
አሁን የሚሰጡዋቸውን ወደ ፖሊስ ጣቢያ

› አሮጌ/በይፋ ይገናኛሉ አለበት በይፋ ጋር 
chemist/ቤት

› Needles እና syringes ናቸው ተጠቃሚ 
እንደ አጠቃላይ ደረጃ (ሆኗል ለማየት)


