Eliminarea deşeurilor
Separarea corectă a deşeurilor
Da



Română

Nu

X

Maculatură

Nu în containerul albastru

Ziare, reviste, ciorne, prospecte, hâr e de ambalat, cataloage, cartoane, cu i de carton, pachete
de ţigări (fără folie), hâr e de scris, pantofi, cofraje de ouă, pungi din hâr e cum sunt cele pentru
făină, zahăr sau chifle

Tapete, şerveţele de bucătărie şi ba ste de
hâr e folosite, hâr e carbon şi autocopiantă,
CD-uri, DVD-uri, eşan oane de şampon
(deşeuri reziduale)

Ambalaje din material plas c (goale)
Saci din plas c şi folie de bucătărie ca de ex. pt. mezeluri şi caşcaval, folie de ambalat, pungi care se pot
reumple, tuburi şi s cle din plas c, de ex. pentru p
pastă
de dinţi sau spumă de baie, pahare din plas c
de exemplu pentru iaurt, smântână, margarină
sau brânză proaspătă, ambalaje părite pentru
tablete,ambalaje şi tăvi din polis ren, cum sunt
cele pentru fructe, legume, ouă sau carne, cu i de
carton căptuşite cu plas c sau aluminiu, cum sunt
cele pt. suc sau lapte

Nu în sacul galben
Plăci de plafon sau materiale izolatoare din
polis ren, alte ar cole din plas c, casete video şi de muzică, jucării, ţevi de apă, bibliora uri (la deşeuri reziduale)

Nu în pubela de reciclare
S clă şi metal folosit (goale)
S cle de unică folosinţă (fără garanţie), borcane de
conserve, flacoane de medicamente, borcane
de muştar, s cle de oţet, ulei, ketchup, sosuri de
salate, condimente, cu i de conserve, spray-uri,
aluminiu ca cel din capacele de iaurt şi tăvi din Al,
cu i de biscuiţi, dopuri şi capace cu filet

S clă plană, cristal, ceramică, porţelan,
becuri (la deşeuri reziduale), becuri economice, tuburi de neon, aparate electrice,
cabluri, materiale emailate (deşeuri reziduale), dopuri din foaie de plumb de la s cle de
vin şi şampanie, piese auto şi de bicicletă
(instalaţii de eliminare a deşeurilor, centre
de recuperare)

Deşeuri bio

Nu în containerul de compost

Deşeuri organice cum sunt resturile de legume
şi fructe, coji de ou şi de nucă, plicuri de ceai, zaţ
de cafea, resturi de mâncare stricată sau gă tă în
can tăţi uzuale în gospodărie, resturi de flori (flori
tăiate şi în ghiveci), plante ofilite din grădină, buruieni, resturi de tufe şi plante, gazon tăiat, crengi de
copaci şi arbuş în can tăţi mici, păr, pene, paie

Carne crudă, peşte crud, oase şi rumeguş
pentru pisici (la deşeuri reziduale), ambalaje
de alimente, saci din plas c – nici saci din
plas c compostabili (la puncte de colectare
individuale), fecale, animale moarte, resturi
de mâncare cu produse secundare animaliere din domeniul industrial (eliminarea
separată este dispoziţie legală!)

Deşeuri reziduale
Bandaje folosite, ar cole de igienă folosite, de orice
p, cum sunt scutecele, sacii de aspirator, becuri,
murdărie strânsă la măturat, chiştocuri de ţigară,
ceramică, porţelan, ar cole din plas c (care nu sunt
ambalaje), cosme ce expirate, cenuşă (rece)

Întrebări?

Nu în containerul gri
Deşeuri bio, materiale reciclabile, materiale
toxice (la puncte de colectare individuale),
aparate electrice

Consiliere în materie de deşeuri: Telefon 05522 96 04 777
E-mail: abfallberatung-oha@landkreisgoe ngen.de
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