الخدمات المكرسه لمركز البلد
لكي نضمن جمال البلد وفي نفس الوقت نحسن كيفية تجميع النفايات
بطريقه مختلفه فأن اليا البيئيه درست واعدت برمجه العديد من الخدمات
المكرسة لمركز البلد  :بعض هذه الخدمات تخص الشركات والخدمات االخرى
مكرسه بشكل اساسي للعائالت

مركز
البلد

الخدمات االختياريه للشركات
جمع الورق والكرتون
جمع النفايات من باب الى باب من يوم االثنين الى يوم السبت
يمكنك ان تضع خارج البيت :
الكرتون مطوي
 lعلب صغيره او علب كبيره من الكرتون
 lخفض حجم الكرتون واربطهم ببعض بطريقه منظمه ومرتبه
 lضيف اقصى حد  5،.للمواد التي جمعتها والمواد المجموعة ال تتعدى
 5-0حد اقصى
 lضع المواد التي جمعتها في المكان المتفق عليه

جمع المواد واالمعلبات البالستيكيه
جمع هذا النوع من النفايات يتم ثالثه مرات في االسبوع
يمكنك ان تحصل على االكياس المناسبه لهذا النوع من النفايات وذلك من جميع مراكز
– شركه اليا
ضع في االكياس المناسبه لهذا النوع من النفايات
 lالمغلفات الصغيرة والمغلفات الكبيرة البالستيكية
 lاالفالم والمواد المصنوعه من السيلوفان المستهلكة
 lأكياس وأغلفة من المواد البالستيكية والمستعكله في تغليف
المالبس وسلع اخرى
معلومات تتعلق في جمع هذا النوع من النفايات :
l
l
l

خفض حجم النفايات والمغلفات البالستيكية
ال تضع مغلفات ومواد بالستيكية غير نظيفة
ضع االكياس في مكان ملحوظ حيث يمكن الوصول اليه بسرعه وبسهوله

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

أختيارات مكرسه للعائالت
أن جمع النفايات يتم لدى ايكو بوس ولدى ايكو ستوب
ايكو بوس وأيكو ستوب هي هما عباره عن خدمات اضافية وذلك لمساعده جمع النفايات من باب الى
باب حيث يتم ذلك بواسطه استعمال سيارات متنقلة حيث انها متخصصه للسكان اللذين يعيشون
في مركز البلد وفي قرب مركز البلد .انها بدات تفعيلها من قبل شركه اليا للبيئه حيث انها مدروسه
حسب تركيبه وهندسه وعمار البلد – حيث ان تركيبه وهندسة البلد تتطلب خدمات مكرسة  .في
هذة الحالة فأن نظام جمع النفايات يتطلب من المواطن نفسه ان يأخذ النفايات الى هذة المحطات
المتنقلة ايكو باس وايكو ستوب حيث يجب وضع النفايات في األكياس المخصصة بذلك ( يتم تسليم
 .األكياس للمواطنين من قبل مراكز اليا) أو في وضعها في الحاويات

أيكو باص
أن أيكو باص يعمل ويقوم بمهمه الباص حيث انه يقوم في وقفات
قصيرة وفي اوقات محددة ومبرمجة مسبقا حيث تم دراسته بهذة
الطريقة ليقوم في خدمات شاملة وعامة وذلك في جميع الحارات .
ان ايكو باص يمكنه جمع نوعيين مختلفين من النفايات في ان واحد
.راقب اليوم والساعة وأوقات جمع هذا النوع من النفايات وبشكل
خاص ا جد محطة ايكو باص القريبه منك  .قم بتسليم الكيس الخاص
بذلك او ضعة في الحاويه الخاصة بذلك او الى الموظف والذي هو
.بدوره سيقوم في تفريغ الكيس من النفايات

أيكو ستوب
أن أيكو ستوب هو عبارة محطة متنقلة حيث انها تقف لبعض الساعات
في اماكن محددة ومبرمجة مسبقا حيث يمكنها ان تجمع النفايات
الجافة و التي ال يمكن اعادة استعمالها من جديد  ،الكرتون والورق،
النفايات الرطبه ،والمواد البالستيكية  ،معلبات المشروبات  .راقب االيام
واالوقات المحددة اليكو ستوب والمحطة القريبة منك وخاصة ر راقب
مواعيد المحددة مسبقا في المحطات الثابتة اليكو ستوب  ،اذهب الى
المحطة وسلم ا الكيس الخاص او ضعة في الحاوية الخاصة بذلك او
سلمة الى الموظف والذي هو بدورة سيقوم في تفريغة في الحاوية

استعمال الحاويات واألكياس بطريقة سليمه وجيدة
يمكنك الذهاب الى ايكو باص والى ايكو ستوب ومعك االكياس
كيس النفايات او الحاويه ذات  30لتر والتي استلمتها من اليا للبيئة
االكياس الخاصة بذلك والتي مكتوب عليها ما يلي  :يجب استعمالها
 ،فقط لخدمات ايكو باص وايكو ستوب

