:للمزيد من المعلومات  ،توضيحات او تقارير يمكنك االتصال في اليا للبيئة وذلك من خالل االرقام التالية

الرقم المجاني 800.68.98.98

)المكالمات مجانية فقط من هاتف ثابت وليس خلوي(

هاتف رقم 0543 784700

)من الهاتف الخلوي المكالمات تدفع وليس مجانا(
من يوم االثنين الى يوم الجمعة (في استثناء ايام العطلة) من الساعة الثامنة والنصف صباحا
وحتى الساعة السادية في المساء

يوم السبت الذي ليس عطلة (باستثناء العطلة) من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى
الساعة الواحدة ظهرا

الموقع على االنترنيت
www.alea-ambiente.it
االلكتروني
info@alea-ambiente.it
مراكز اليا

لكي تعرف عناوين واوقات مراكز اليا يمكنك زيارة الموقع االلكتروني
www.alea-ambiente.it

اليا شركة مساهمة ALEA AMBIENTE S.P.A.
 -فورلي  123 ,47121شارع انوتثينسو غولفاريللي رقم Via Innocenzo Golfarelli

جمع النفايات المختلفة في مراكز ايكو
ان مراكز ايكو (والتي تسمى ايضا مراكز جمع النفايات) هي عباره عن اماكن مناطق مسيجه او مغلقة حيث يمكن اخذ بعض
النفايات اليها بسبب حجم هذة النفايات او بسبب نوعها ال يمكن جمعها بطريقة باب الى باب

من لة الحق في الدخول الى هذة المناطق او المراكز
يمكن الدخول الى مراكز ايكو جميع المستخدمين اوالمواطنين اللذين يستخدمون ويستفيدون من خدمات اليا للبيئة .المستخدمين
او المواطنين من المنازل او البيوت يمكنهم ان يحضرون الى هذة المراكز جمبع انواع النفايات المشار اليها هنا فيما بعد يجب
علىللمواطن ان يقدم نفسة ومعه الرقم الضريبي أي صاحب عقد النفايات او ان يقدم نفسة ومعه فاتورة النفايات حديثة االصدار.
ان المستخدمين الغير منازل او بيوت يمكنهم ان يحضروا بعض النفايات المشار اليها ايضا هنا فيما بعد حيث يجب على المواطن
او المستخدم ان يقدم نفسة ومعه ترخيص صادر من شركة اليا للبيئة حيث في هذا التصريح يشرح ويفصل نوع وكمية النفايات
.التي يمكن ان يحضرها هنا المستخدم او الشخص الذي هو ليس منزل او بيت

ماذا يمكن ان تحضر
 lكرتون :علب مطوية.
 lمغلفاتبالستيكيةسيليفونونايلونوالبوليسترينللتغليفوصواني
واشرطه والزوجاجات والشمعات لتعليق المبالبس من المواد
 lالبالستيكية
 lسيراميك او فخار وبالط وطوب.مواد جامدة
 lمواد ضخمة نفايات ال يمكن اعادة استعمالها حيث انه من .
الصعب وضعها في الحاويات الرمادية التي هي بحوزتك مثل
الفرش والصالون ولوحات كبيرة والزجاج المزدوج
 lغساالت المالبس وغساالن االصحون وادوات المطبخ واالثاث
والفرن والسخانات الحرارية
 lاالخشاب جذوع الشجر واالثاث والصناديق الخشبية .
 lالمعادن الشبكات المعدنية والمعلبات وادوات الطهي والطبيخ.
والشمعات لتعليق المبالبس من الموا د المعدنية
 lااجهزة منزلية صغيرة
 lهواتف خلوية كومبيوتر او الحاسوب والطابعة
 lالنباتية او الخضارية العشب المقصوص وفروع الشجر .
 lالزجاج حاويات الزجاج والداجات ولوحات الزجاج (لوحات
الزجاج الكبيرة والمزدوجة

 lنفايات اخرى زيوت غذائية ومواد خام وبطاريات السيارات ...
والدراجات النارية والعلب التي ترش والحاويات التي عليها اشارة
الخطر ثالجات وغساالت المالبس والنيون
لكي تتعرف على الالئحة بشكل كامل للنفايات التي يمكنك ان
تحضرها الى مراكز ايكو القريبة منك ادخل على الموقع التالي
www.alea-ambiente.it

الرجاء االنتبة!
 lأحضر النفايات منفصلة حسب النوع وحجمها منخفض;
 lلكي نضمن دخول الجميع الى مركز ايكو تم تحديد كمية النفتيات القصوى لكل مستخدم اوم www.alea-ambiente.it
مواطن يمكنه ان يسلمها للمركز وللمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع التالي ;ال تأخذ النفايات الموجودة في مركز
االيكو
 lال تترك نفايات خارج مركز ايكو.
 www.alea-ambiente.it.لكي تتعرف على العناوين واوقات الدوام لمراكز ايكو زور الموقع على الشبكه على العنوان

التسعيرة
ان تكاليف صرف او التخلص من بعض النفايات وان وجود مراكز االيكو التابعة لشركة اليا ومن خالل التسعيرة فأن شركه اليا
تغطي تكاليف جمع النفايات اوعملية تنظيف وتكنيس الشوارع ايضا .ان النظام الجديد يسمح في تطبيق تسعيرة بطريقة جيدة والتي
.يتم حسابها على اساس كمية النفتيات التي تنتج

من يدفع التسعيرة هذة ؟
ان التسعيرة هذة يتم دفعها من العائالت جميعها (المستخدمين العوائل او العائالت) الموءسسات واالشركات والمصانع او اخرين
(مستخدمين ليس عائالت او عوائل) واللذين موجودين في البلد التي تقدم لها الخدمات شركة اليا للبيئة حيث يسكنون او يستعملون
.او لهم محالت و /او مناطق مكشوفة ايضا
مناطق مكشوفة او محالت او عمارات حيث يمكن استعمالها او تجهيزها لكي تستعمل في المجاالت التالية:
 lلبناء السكن والمنازل
 lالنتاج السلع والمنتوجات او الخدما
 lلبيع المنتوجات و  /او الخدمات

ان المنطقة او المحل او العمارة يمكن اعتبارها جاهزة لالستعمال بحال ان المنطقة او العمارة اة المحل مشبوك به وشغال احدى.
الخدمات التالية  :الغاز او المياة او الكهرباء

ما هي مكونات التسعيرة هذة ؟
ان جميع التسعيرات مركبة من التكاليف حيث ان التكاليف منها قسم ثابت ومنها ايضا قسم اخر متغير .ان القسم الثابت من
التكاليف يغطي التكاليف العامة للخدمة (مثال الهياكل والعمارات المادية والموارد البشرية واجهزة وادوات تكنولوجيا المعلومات)
والخدمات التي تقدمها الشركة للمجتمع (مثال تنظيف الشوارع ،تنظيف المنطقة والبلد ،تفريغ الحاويات العامة الموجودة في
الشوارع ،الخ) اما القسم المتغير من التكاليف يغطي تكاليف جمع النفايات بجميع انواعها وكيفية التعمال معها
.في التسعيرة الجديدة المقترحة من قبل شركة اليا للبيئة للبلديات فان القسم الثابت من التسعيرة فيما يخص المستخدم او االستعمال
المنزلي يتم حسابها على اساس عدد افراد العائلة اما فيما يخص المستخدم والذي ليس استعمال منزلي او بيتي فان يتم حساب
التسعيرة على اساس المساحة وعلى اساس عدد الحاويات التي بحوزتة (كميات ونوع النفايات) اما القسم المتغير من التسعيرة لها
اسعار خاصة وتحسب بناء على طلبك الخدمة كميات النفايات التي تنتجها وعلى اساس الخدمات التي استلمها من الشركة حيث
يمكنهم تحديد التسعيرة يتم بذلك حساب عدد الحاويات التي تم تفريغها وكميات النفايات التي تم انتاجها تقريبا.

الرجاء االنتباة !

فيما يخص القسم المتغير من التسعيرة  ،ان جميع المستخدمين يجب عليهم دفع قسم متغير ادنى حتى ولو انه لم يتم .
.استالم الحاويات
ان الخدمات االختيارية مثال جمع النفيات النباتية او الخضارية ,الخدمات التي يتم طلبها على الهاتف) هذة الخدمات
لها اسعار خاصة حيث يتم تطبيقها فقط على المستخدم او المواطن الذي استعملها او استفاد منه هذة الخدمات لذلك فان
( االسعار ستكون بسيطه او صغيرة

تقديم التقارير والنصائح

لتقديم أي نصيحة او لكي نخبرك في حال حدوث أي خطاء ولكي نحسن نوعية التجميع فأن موظفين سوف
 :يضعون على الحاويات مناشير خاصة ملصقة عليها لكي يخبرونك
 lمتى عملت خطاء (مثال استعملت االكياس الغير مناسبة والغير مالئمة او
انك وضعت النفايات في الحاوية الغير مناسبة بطريقة الخطاء
 lيخبرونك مثال انه تم تفريغ حاويتك مرتين
ان هذا يحدث بحال :
– )وجود نفايات على االرض) ممنوع ترك النفايات خارج الحاوية
– بحال ان النفايات في داخل الحاوية مضغوطة بطريقة قوية
– ان النفايات في داخل الحاوية كثيرة لذلك ال يمكن اعالق الحاوية

كيف يمكن عمل نفايات قليلة
استعمل مواد ومنتوجات يمكن تعبئتها (الحليب ومواد التنظيف مثال) واعادة الزجاجة
)استعمل من جديد الزجاجة الفارغة) الزجاجات ،العلب والمعلبات

أشتري منوجات وسلع مغلفة قليال وفضل الغالفات التي يمكن اعادة استعمالها بدال من تلك التي ال
.يمكن اعادة استعمالها

تجنب استعمال المواد التي تستعمل فقط مرة واحدة وقييم نوعية المواد التي تختارها ،حيث انه عندما
تكون مصنوعة بطريقة جيدة تصبح نفايات بطريقة بطيئة

استعمل الماء التي تصل الىمنزلك من مصلحة المياة واستعمل اداة التغويز بحال تريد الماء مع الغاز

أحجام وسعة الحاويات
ان حجم الحاويات يتم االشارة اليها يمقياس مم.
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حجم اكثر من لتر

 360لتر

للمستعمل او المواطن ليس للمنزل او البيت حيث.
انه ينتج بشكل معين نفايات بهذة الحالة فان اليا للبيئة
تسلمة حاويات باحجام اخرى واكبر ايضا من 360
لتر حيث تقدم لهذا المستخدم او المواطن خدمات
شخصية له حسب احتياجاتة
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خالل مرحلة توزيع الحاويات فان موظفين شركة اليا للبيئة سيقومون في تقييم حجم الحاوية االكثر مناسبة لحاجة
.المستعمل او المواطن

النباتي او الخضاري
)(VEGETALE

الحاوية لونها بيج
الخدمة اختيارية
 lضع في الحاوية النافايات وال تستعمل االكياس
 lال تستعمل اكياس البالستيك حتى ولو لحماية الحاوية من الداخل
 lال تضغط على النفايات بشكل قوي في داخل الحاوية
 lضع الحاوية في المكان العام فقط اذا مليئة
 lضع الحاويه في المكان العام مغلقة
 lتضع اكياس اخرى واي شيئ فوق الحاوية وال على جنبها

ضع في الحاوية :
 lفروع الشجر الصغيرة والنباتات التحوطية
lاالعشاب المقصوص والورود المقطوعة
 lنباتات بدون التراب
 lبقايا نباتية من الحديقة النباتية

السماد المنزلي

في حال انه عندك حديقة نباتية تزرع بها الخضار بمكنك عمل السماد المنزلي وبهذة الحالة تحول النفايات الرطبة والنفايات النباتية
في البيت الى تراب جيد لكي تسمد به االرض
بحال انة في امكنك عمل السماد مستعمال الكومبستر او أي انظمة اخرى (عملية التجميع او تضع النفايات في صناديق لتحويل الى .
سماد الخ )..ان عمل السماد في المنزل يساعد في تخفيض الكميات المنجة من النفايات ويساعد البيئة بطريقة جيدة حيث يستفيدون
جميع السكان والمجتمع بشكل عام

لكي تتأكد من تردد واستمرار جمع النفايات من هذا النوع في منطقتك التي تعيش بها راقب تقويم ايكو السابق الذكر

) (VETROالزجاج
يتم التجميع في الحاوية ذات اللون األخضر
ان تجميع نفيات الزجاج فعال من باب الى باب في مدينة فورليمبوبولي ومدية بيرتينورو  ،بالنسبة لباقي
المدن ولجميع المستخدمين او المواطنين يتم تجميعة فقط للمستخدمين ليس في المنازل او البيوت حيث انه
شعالة خدمة اختيارية بذلك.
 lضع في هذة الحاوية النفايات السائبة وال تضع التالي  :األكياس
 lضع في الحاوية النفايات النظيفة
 lال تستعمل اكياس من البالستيك حتى ولو للمحافظة على الحاوية من الداخل
 lضع الحاويه في المكان العام مغلقه
 lال تضع أي شيئ ال فوق الحاوية وال على جانبها
 lضع الحاوية في المكان العام لتفريغها اذا لميئة او ممكن

ضع في الحاوية :
 lالزجاج والمرطبانات المصنوعة من الزجاج بدون الغالف

تذكر انه قبل ما تضع الزجاج او مرطبانات الزجاج في الحاوية  ،تذكر ان تزيل الغطاء او القبعات المعدنية وضعها في
الحاويات الخاصة لجمع المواد البالستيكية والعلب
لكي تتأكد من تردد واستمرار جمع النفايات من هذا النوع في منطقتك التي تعيش بها راقب تقويم ايكو السابق الذكر

جمع نفايات الزجاج يتم على ارصفة الطريق في المدن التالية
جمع نفيات الزجاج على ارصفة الطريق ،ان هذة الخدمة شغالة في المدن التالية  :كاسترو قارو تيرمة وتير ديل صولى وثيفيتيلال دي
رومانيا ودوفادوال ومدينه فورلي غالياتا وميلدوال ومدديليانا وبورتيكو سان ميني ديتتو وروكا سان كاشانو وتريدوسيو بهذه المدن
.فان جمع نفايات الزجاج يتم في حاويات على ارصفة الطريق
 lضع النفايات في المكان المحدد
 lال تستعمل اكياس البالستيك
 lال تضع أي شيء فوق الحاوية وال على جنبها

ضع في الحاوية :
 lالزجاج والمرطبانات المصنوعة من الزجاج بدون الغالف

تذكر انه قبل ما تضع الزجاج او مرطبانات الزجاج في الحاوية  ،تذكر ان تزيل الغطاء او القبعات المعدنية وضعها في
الحاويات الخاصة لجمع المواد البالستيكية والعلب

البالستيك والعلب

)(PLASTICA E LATTINE
الحاوية لونها أصفر
 lاألكياس
l

ضع في الحاوية النفايات فارغه بشكل كامل

 lال تضع النفايات قذرة (مثال االفالم قذرة في الطعام او في مواد اخرى
 lأضغط على النفايات داخل الحاوية لتقليص او تقليل حجمها
 lضع الحاويه مملؤه اذا ممكن
 lضع الحاوية غي المكان العام مفلقة
 lال تضع أي شيء ال فوق الحاويه وال على جانبها

ضع في الحاوية :
 lزجاجات البالستيك والماء والمشروبات االخرى
 lزجاجات  ،موزعات ال ترش  ،مرتبانات من البالستيك التي تحتوي على بضائع وسلع عدة
منها (مثال مواد التنظيف والغسيل مستحضرات التجميل الخ)..
 lمحتويات اللبن من البالستيك

 lالمحتويات البالستيكية للزهور البيتية نظيفة
 lصحون وصواني البالستيكية او من البوليسترين المستعمله لحفظ الطعام مثال (معلبات او
مغلفات البيض ،الفواكه  ،االيس كريم أو البوظة ،الخ) المستعملة لسلع مختلفة اخرى.
 lمغلفات وحقائب ومغلفات من النايلون والبالستيك المستعمله لحفظ الطعام مثال (مغلفات حفظ
الطعام المجمد  ،مغلفات علب القهوة الخ)
 lحفظ وتعبئة الفواكة والخضار
 lكميات ليس كبيرة من مغلفات البوليسترين
 lمغلفات زجاجات المشروبات والصحف والمجالت
 lاالفالم والسيلوفان
 lاكياس زهلب البالستيك زنغلفات زجاجات المشروبات
 lمغلفات الطرود الكبيرة
 lالعلب المصنوعة من االلونينيوم (المشروبات مثال)
 lالمعلبات ومحتويات المعمولة من االصفيح لحفظ الطعام مثال (معلبات حفظ البندوره والسمك
– التون الخ)
 lقبعات وأغطية معدنية
 lورق القصدير وصواني االلومينيوم
 lانابيب معدنية فارغة مثال (مايونيز  ،علب تلميع االحذية الخ)
 lشماعات تعليق المالبس
 lصحون وكاسات التي تستعمل مرة واحدة والمصنوعة من البالستيك

لكي تتأكد من تردد واستمرار جمع النفايات من هذا النوع في منطقتك التي تعيش بها راقب تقويم ايكو السابق الذكر

) (CARTAاالكياس
الحاوية لونها أزرق
 : lضع في هذة الحاوية النفايات السائبة وال تضع التالي
 lاالكياس
 lال تضع ورق قذر
 lالحاويه في الخارج لتفريغها مليئة اذا ممكن
 lضع الحاوية في الخارج مغلقة
 lال تضع فوق الحاويه أي شيء وال يتضع بجانبها أي شيء

ضع في الحاوية :
 lكرتون لتغليف المشروبات والطعام (مثال علب الحليب ،وعصير الفواكهة ،عصير البندورة ،الخ

 lصحف ومجالت
 lاوراق ودفاتر وكتب
lصواني من الكرتون(لعمل المعكرونه لحفظ االرز الخ)
 lصنايق البيزا الكرتونية
lاكياس الورق (مثال المستعملة للخبز ،والطعام الخ)
 lالورق الذي يستعمل وضع اللحوم الباردة يجب ان تكون نظيفة
 lالكرتون المنطوي (لكميات كبيرة توجة الى مراكز ايكو السابقة الذكر(
 lكاسات االيس كريم او البوظة نظيفة وكاسات الورق
 lعلب الدخان بدون القطع البالستيكية
 lلفافات ورق المطبخ وورق الحمامات وقسم الكرتون منها الخح
 lمناديل نظيفة

لكي تتأكد من تردد واستمرار جمع النفايات من هذا النوع في منطقتك التي تعيش بها راقب تقويم ايكو السابق الذكر

) (UMIDOالنفايات الرطبة
أكياس كومبوستابل أي تستعمل كسماد
الحاوية لونها بني
جمع هذا النوع من النفايات لمن ال يستطيع عمل السماد في المنزل
 lضع النفايات تحت حوض المطبخ واستعمل االكياس التي
تتحول الى سماد والتي استلمتها من الشركة
 lال تضع الحاوية في الخارج النه يستعمل فقط لجمع تفايات المنزل من هذا النوع
 lال تستعمل اكياس من البالسيتك حتى ولو لحماية الحاوية من الداخل
 lضع الحاوية في الخارج لتفريغها مغلقة
 lال تضع مواد او أي شيء اخر فوق الحاوية او بجانبها

ضع في الحاوية :

 lبقية الفاكهة

 lقشر البيض
 lالعظام الصغيرة
 lبقية السمك والرخويات
 lبقية وحثالة القهوة والشاي التي تتحول الى سماد
 lنباتات وورود بكميات صغيره
l

المناديل الورقية القذرة

 lاسرة الحيوانات المنزلية الصغيرة الغير اصطناعية حتى لو انها قذرة في براظ الحيوانات
 lرماد المواقد الغير مشتعل
 lقبعات الفلين
 lعصى االيس كريم الخشب
 lالقطع الغير نظيفة من علب البيتزا مخفضين حجمهم
 lالورق الذي يستعمل في الفرن
 lاالدوات المنزلية  ،صحون وشوك ومالعق تستعمل كسماد
 lكاسات وكؤوس تستعمل كسماد

السماد المنزلي

بحال ان المستخدم او المواطن لدية حديقة نباتية يمكنه عمل السماد المنزلي وبهذة الطريقة يحول النفتايات الرطبة والنباتية او
الخضارية المنزلية يحولها الى تراب ممتاز .اذا بامكانك عمل السماد المنزلي مستعمال الكوبموستر او أي أنظمة اخرى (تجميع ،علب
لعمل السماد ،الخ )..من يقوم بعمل السماد من النفايات الرطبة يمكنه ان يقدم طلب ليحصل على تنزيالت في تسعيرة النفايات المتغيره
منها

تذكر جيدا في امكانك ان تحصل على االكياس المناسبة لجمع النفايات من مراكز اليا
لكي تتأكد من تردد واستمرار جمع النفايات من هذا النوع في منطقتك التي تعيش بها راقب تقويم ايكو السابق الذكر

ﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﯾﺎت ﻣن ﺑﺎب اﻟﻰ ﺑﺎب

الجافة
النفايات
) (SECCO NON RICICLABILEال يمكن اعادة استعمالها
الكيس لونه رمادي شفاف
الحاوية لونها رمادي غامق
الذي يخدم لتسجيل عملية التفريغ
الجهاز الذي يخدم لتسجيل عملية التفريغ

 lضع النفايات في االكياس الشفافة التي استلمتها في داخل الحاويه ا
 lال تضغط كثيرا على النفايات في داخل الحاوية
 lضع الحاويه في المكان العام فقط اذا مليئة
 lضع الحاويه في المكان العام مغلقة
 lال تضع نفايات ال بجانب الحاوية وعلى فوقها
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ضع في الحاوية :
) lﻣﺛل اﻛﯾﺎس ﻣن اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك واﻻﻟوﻣﯾﻧﯾوم(
أكياس ومغلفات اخرى اضافة الى نفايات من الصعب فصلها عن بعضها البعض
 lفوط االطفال وحفاضات االمتصاص
 lالمصابيح والخيوط شباشب مقطعة
 lاالقالم
 lااللعاب  ،ادوات منزلية والحلي من اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك
 lاكياس لشفط الغبار
 lالموسيقى وكاسيتات الفيديو
 lحقائق الوثائق والملفات البالستيكية ة
 lانابيب مطاطية
 lكفوف مطاطية
 lمستحضرات التجميل
 lسفنج صناعي
 lشفرات وفراشي اسنان من المواد االبالستيكية
 lمغلقه في الغطاء واكياس غسيل الكلى ةالبوسيد
 lالوصول والفواتير المعموله من ورق كيميائي
 lاكياس وحفائب ومحتويات من النايلون غير نظيفة (اذا نظيفة انظر المواد البالستيكية
والمعلبات من فضلك)
 lقطع من القماش والخرق
 lصور ولوحات شعاعية كانت في البيت
 lاحذية وشباشب
 lالمظالت او الشمسيات التالفة
 lقمع او نفايات السجائر غير مشعله
 lكبسوالت ونفيايات مياكن القهوه الغير مستعمله كسماد
 lادوات المائدة البالستيكية التي تستعمل مره واحدة

تذكر جيدا في امكانك ان تحصل على االكياس المناسبة لجمع النفايات من مراكز اليا
لكي تتأكد من تردد واستمرار جمع النفايات من هذا النوع في منطقتك التي تعيش بها راقب تقويم ايكو السابق الذكر

.....ضع الحاويات

اين ؟

في مكان عام قرب استخدامك

كيف ؟

في المساء قبل يوم الجمع من قبل الشركة كما هو مشار الية في تقويم االيكو

متى ؟

في المساء قبل يوم الجمع من قبل الشركة كما هو مشار الية في تقويم االيكو
الرجاء االنتباة !
في حال وجود ثلج سيتم تفريغ الحاويات عندما تسمح ظروف الطقس.
بتفريغها في ظروف أمنة

بعد عملية التفريغ

 lيتم ترك الحاوية مفتوحة وذلك لكي يشار للمواطن /المستخدم في ان
الشركة قامت بتفريغ الحاوية
 lيجب عليك ان تاخذ الحاوية الى ملكيتك الخاصة باسرع وقت ممكن وذلك لكي
ال يعيق حركة السير وللحفاظ على جمال المدينة

الرجاء ان تخبرنا اذا حدث معك أي مشكلة او اذا يوجد لديك بعض االحتياجات الخاصة  :ان الشركة العاما اليا للبيئة تحت
.تصرفك من اجل ان نحدد معا وسويا حلول معينة وخاصة والتي تسمح لنا جميعا ان نحسن الخدمات المقدمه لك

خدمات اختيارية للمستخدمين في البيوت والمنازل
النباتي او
الخضاري

خدمات تطلب
بالهاتف

)(VEGETALE

اليا للبيئة جمع النفايات في المنزل ,
تطلب بالهاتف حسب النفايات التالية :
نفايات ضخمه وكبيرة –
أجهزه كهربائية والكترونية –
تشذيب االشجار والفروع –
للمزيد من المعلومات  ،اتصل في الرقم المجاني
المشار الية في نهاية الدليل

خدمات اختيارية للمستخدمين ليس في البيوت والمنازل
خدمات تطلب
بالهاتف

*الزجاج
)(VETRO

النباتي او
الخضاري
)(VEGETALE

اليا للبيئة جمع النفايات في المنزل
تطلب بالهاتف حسب النفايات:مثال
تشذيب االشجار والفروع
نفايات ضخمه وكبيرة .

للمزيد من المعلومات  ،اتصل في الرقم المجاني
المشار الية في نهاية الدليل

.خدمات جمع النفايات من باب الى باب للمستخدمين ليس في المنازل او البيوت وذلك على ارصفة الطريق فيما يخص الزجاج 

أن جمع النفايات من باب الى باب يتم دمجها وتكميلها بخدمات اخرى اختيارية حيث يتم القيام بها كخدمات منزلية وذلك
النواع معينه من النفايات مثال (مادة االسببستوس  ،النفايات الخطيرة ،والنفايات الخاصة) حيث يتم استدعاء مركز ايكو
.ثينترو وانه يدعة مركز التجمع

الطريقة الجديدة لجمع النفايات بطريقة منفصلة
عملية الجمع

ان تقدم عملية جمع النفايات بطريقة منفصلة وذلك في  13بلدية من قبل اليا للبيئة تشمل جمع النفايات من باب
الى باب وذلك لجميع انواع النفايات االكثر انتاجا  ،النفايات الجافة التي ال يمكن اعادة استعمالها (والتي تسمى
عادى عامه او غير متمايزة) النفايات الرطبة (قبل كانت تدعى نفايات حيوية) الكرتون والمواد البالستيكية
.والمعلبات
اما الزجاج فيتم تجميعة من باب الى باب وذلك في المدن التالية فورليمبوبولي وبيرتينورو اما في المدن الباقية
يتم تجميعة بواسطة محطات على ارصفة الطريق ,في  11مدينة الباقية فأن الزبائن اللذين ينتجون كميات كبيرة
.من نفايات الزجاج يمكنهم ان يطلبون استعمال الخدمات االختيارية
أضافة لذلك من جميع المستخدمين في  13مدينة يمكنهم استعمال الطريقة الجديدة في جمع النفايات من باب الى
باب فيما يخص النفايات الخضراوية او النباتية
لجمع هذا النوع من النفايات يتم تسليم كل مواطن او مستخدم حاويات خاصة حيث يجب علية ان يحتفظ بها
.ويديرها بنفسة شخصيا

الحاويات والخدمات
الخدمات االساسية
االكياس
)(CARTA

النفايات الرطبة
)(UMIDO

النفايات الجافة
ال يمكن اعادة استعمالها

)(SECCO NON RICICLABILE
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*الزجاج
)(VETRO

والعلب
البالستيك
)(PLASTICA E LATTINE

أن جمع نفايات الزجاج هو فعال من باب الى باب وذلك لجميع المستخدمين او المواطنين في مدينة فوربيمبوبولي ومدينة بيرتينورو
اما في المدن المتبقية االخرى وكاسترو قارو تيرمة وتير ديل صولى وثيفيتيلال دي رومانيا ودوفادوال ومدينه فورلي غالياتا وميلدوال
ومدديليانا وبورتيكو سان ميني ديتتو وروكا سان كاشانو وتريدوسيو بهذه المدن فان جمع نفايات الزجاج يتم في حاويات على ارصفة
.الطريق

عزيزي المواطن
خالل العامين  2018و  2019أن جمع النفايات بطريقة منفصلة في  13بلدية التي يتم خدمتها من قبل الشركه العامه
اليا للبيئة (بيرتينورو وكاسترو قارو تيرمة وتير ديل صولى وثيفيتيلال دي رومانيا ودوفادوال ومدينه فورلي وميلدوال
ومدديليانا وبورتيكو سان ميني ديتتو زبريدابية وروكا سان كاشانو وتريدوسيو) جمع النفايات بطريقة منفصله بهذة
المدن سيكون بطريقة مهمه ومتقدمة ،سيتم جمع النفايات من الباب الى الباب وذلك جميع انواع النفايات (النفايات
الجافة والتي ال يمكن اعادة استعمالها ,النفايات الرطبة ونفايات الكرتون ,والمواد البالستيكية ,معلبات المشروبات,
النفايات الخضارية وفي بعض الحاالت الزجاج ايضا ,والتي لحد االن وفي اغلبية المدن كان يتم وضع هذة النفايات
جميعها في الحاويات الموجودة على ارصفة الشوارع.
أن التغيرات التي ستتم بهذا المجال كما يشير القانون يسمح في عمل الحساب وذلك اتحديد تسعيرة مالئمه ومناسبة
وذلك على اساس نوعية النفايات التي ينتجها كل شخص وذلك حسب مبدائ  :تدفع بحسب ما كم تنتج نفايات.
أن هذه الطريقة الجديدة في أدارة جمع النفايات يخلق ظروف واوضاع ضرورية لكي نصل الى نسبة مئويه عالية
من جمع النفايات بطريقة منفصلة حيث يسمح ذلك في استعمال النفايات كموارد ثمينة وبحسانت جيدة جدا فيما يخص
البيئة  ،يسمح لنا ذلك في توفير المواد الخام والطاقة .يصبح ذلم ممكن فقط من خالل التعاون من قبل االشخاص
وذلك من خالل فصل النفايات عن بعضها البعض بطريقة جيدة وبهذة الطريقة نزيد النوعية التي يمكننا اعادة
استعمالها من جديد .ان هذا الدليل فيما يخص جمع النفايات بطريقة منفصلة يحتوي على على معلومات جيدة وعملية
عن كيفية مساعدتك ومد يد العون لتحقيق اهداف هذة المبادرة.
لنحمي معا وسويا البيئة ومجتمعنا
المدير المسؤول
اليا للبيئة شركة مساهمة
باولو كونتو

جمع النفايات
بطريقه منفصلة
من باب الى باب

تعليمات لالستعمال

