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کاغذ و مقوا که مرطوب یا کثیف نباشد.

سعی کنید زیاد داخل سطل آب نباشد زیرا کاغذ به راحتی 	 

در سطل میامند. این به ویژه در مورد قطی های پیتزا و 

مقواهای دیگر. به طور مثال

می توانید قطی های بزرگ را پاره کنید تا از چسپیدن آنها 	 

در سطل جلوگیری شود.

کاغذ نباید خیس یا کثیف باشد.	 

شام مجبور نیستید منگنه ها یا نوار چسب را بردارید.	 

متام کارتن های نوشیدنی قابل بازیافت هستند. بزرگ و 	 

کوچک، پوشدار و بدون درپوش یا درب پیچ. کارتن ها را 

در سطل کاغذ قرار دهید.

در روزهای طوفانی درب را محکم کنید، سطل کاغذ می 	 

تواند به راحتی واژگون شود.

کثافات کاغذی

نکات

چگونه کثافات خود را مرتب کنیم
در صفحه بعدی در این مورد بخوانید که ضایعات به چه چیزی تبدیل می شود.

اگر سطل آشغال طبق برنامه جمع آوری نشده، با شامره 4795253515+ متاس بگیرید.

 کثافاتی که می توانند برای محیط زیست و سالمتی انسان و کثافات خطرناک

حیوانات مرض باشند.تحویل: در مرکز بازیافت کثافات.

 نکات: آیا شک دارید؟

فرض کنید ممکن است خطرناک باشد. به یاد داشته باشید که محتویات را روی 

بطری ها / قوطی ها نشانی کنید.

 ،لزنم زا هچغاب و اذغ تاعیاض
.یدنب هتسب نودب

از خلطه های پالستیکی در کثافات زیستی 	 
استفاده نکنید! کیسه های پالستیکی فرآیند 

کمپوست سازی را خراب می کنند.
از خلطه های ساخته شده از کاغذ یا نشاسته 	 

ذرت استفاده کنید که برای کمپوست تایید 
شده اند.

سعی کنید برگ ها، زباله های باغچه و بوره آره 	 
را در پایین سطل قرار ندهید زیرا به راحتی می 

تواند فرشده شود.
شیشه قابل کمپوست نیست.	 
پس از تخلیه سطل آن را متیز کنید.	 
قرار دادن روزنامه در پایین سطل در زمستان 	 

می تواند از یخ زدن زباله ها جلوگیری کند.
از گذاشنت شاخه های بزرگ در سطل پرهیز 	 

کنید. به یاد داشته باشید که باید امکان بسته 
شدن کامل درب وجود داشته باشد.

کثافات زیستی

نکات

فقط خلطه های مهر شده با 

برای سطل کثافات زیستی 
تایید شده است.

زباله های مخلوط و پسامندهایی 
که در سایر دسته بندی های تفکیک 

کثافت قرار ندارند.

زباله های حجیم باید به مرکز بازیافت کثافت منتقل 	 

شوند.

سطل را بیش از حد پر نکنید، زیرا هدف پرندگان و سایر 	 

حیوانات خواهد بود.

پالستیک کثیف متعلق به سطل کثافت است.	 

کثافت الکرتونیکی و کثافت خطرناک نباید در سطل کثافت 	 

باقی مانده قرار داده شوند!

کثافت های باقی مانده

نکات

به عنوان یک قاعده کلی، بسته بندی 
های شیشه ای و فلزی )قطعی( که 

حاوی مواد غذایی یا نوشیدنی است.

اینها می توانند به طور مثال، بطری های شیشه ای، بطری 	 

های شیشه ی، قطی های مواد غذایی کنرسو شده، قوطی 

های فلزی نرم، فویل آلومینیومی، قوطی های آبجو و 

نوشابه، درب های فلزی، چوب پنبه فلزی، لوله های فلزی 

و گالس های چای باشند.

اگر بسته بندی شیشه و فلز آلوده است، باید در کثافات 	 

باقی مانده باشد.

بسته بندی شیشه و 
فلز

نکات

پالستیکی که به عنوان بسته بندی 
استفاده شده است و پاک و خشک است.

بسته بندی های پالستیکی پاک و خشک را در خلطه های 	 

براق مخصوص ارائه شده توسط سیم کنار هم قرار دهید.

خلطه را در کنار سطل کاغذ قرار دهید، یا آن را در روز 	 

جمع آوری کثافات کاغذ و پالستیک روی سطل آویزان کنید.

اگر خلطه های پالستیکی تان خالص شد، گره بزنید یک 	 

خلطه خالی که برای بسته بندی پالستیکی استفاده می شود 

روی سطل کاغذی راننده پس از خالی کردن سطل، یک 

رول جدید روی سطل می گذارد. شام همچنین می توانید 

یک رول خلطه را از نزدیکرتین مرکز بازیافت کثافت جمع 

آوری کنید.

بسته بندی پالستیکی که بوی می دهد نباید در خلطه قرار 	 

داده شود. اگر منی توانید 

پالستیک را با آب رسد پاک 

کنید، آن را در کثافات 

باقیامنده بیندازید.

بسته بندی پالستیک

نکات



مرکز بازیافت کثافات

AUSTEVOLL, PORSDALEN 

 BØMLO, HOLLUNDSDALEN

FITJAR، SVARTASMÅGET

کوین هراد، منطقه صنعتی هوسنس

استورد، مرکز بازیافت کثافات هایانه

SVEIO، SVEIÅSEN

TYSNES, EREDALEN

 ساعات کار و معلومات بیشتر در وب سایت ما، در برنامه سیم )SIM(، یا در تقویم جمع آوری کثافات در دسترس است.
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SIM بازیافت کثافات

SIM
APP

 ™Google Play را در »SIM tømmekalender« ،برای دانلود برنامه سیم

یا App Store® جستجو کنید.

facebook.com/SIMrenovasjon از صفحه ما در فیس بوک 

دیدن کنید

 سطل خالی نشده است؟کثافات چگونه مورد استفاده قرار می گیرند؟
با کارکنان وظیفه در شامره 515 53 952 +47 متاس بگیرید

سطل خراب است/می خواهید سطل 
را عوض کنید؟

sim@sim. با سانرتال ما در شامره 50 78 53 +47 متاس بگیرید یا به

as ایمیل بزنید.

همچنین برای معلومات بیشرت در مورد، www.sim.as  را ببینید، به طور مثال:

أراهنامی مرتب سازی به زبان های دیگر	 

تقویم های مجموعه	 

روزهای جمع آوری	 

قیمت	 

ابتکارات پاکسازی	 

کمپوست سازی	 

کرایه کانتیرن	 

کثافات زیستی:

تساخته شده در کمپوست جدید، که می توان آن را در متام مراکز بازیافت 

کثافات سیم خریداری کرد.

 کثافات کاغذ:

ساخته شده به کاغذ جدید/کارتن های جدید.

 کثافات باقیامنده:

 به سمت بازیافت انرژی می رود و به برق و گرمایش منطقه تبدیل می شود.

 بسته بندی پالستیک:

به محصوالت پالستیکی جدید تبدیل شده است. مثاال جعبه ها، سطل های 

کثافات، چوکی های دفرتی، گلدان های، لوله ها، شلنگ ها، کود بندها، پارچه 

ها )پشم گوسفند(، پرزه جات موتر، بطری ها، روکش ها، خلطه ها و غیره.

کثافات خطرناک: 

به محل دفن یا سوزاندن کنرتل شده ارسال می شود.

 بسته بندی شیشه و فلز:

تبدیل به شیشه جدید، فوم شیشه، عایق، میخ، پیچ، گیره کاغذ، وسایل 

باغبانی، بسته بندی، ریم تیر و پرزه جات بایسکل.

Sunnhordland 
Interkommunale 
Miljøverk IKS

Meatjønnsvegen 43 
N-5412 Stord Norway 

تلفن:
50 78 45 53 +47

sim@sim.as  :ایمیل
www.sim.as


