persisch

 به کاهش تولید زباله کمک می،ی مجدد
.کند
شما به عنوان فرد مصرف کننده می توانید
از بهترین راه ممکن برای پیشگیری از
 شما صاحب تصمیم:تولید زباله بهره ببرید
 با خرید محصوالت کم.برای خرید هستید
 نقشی بسزا در پیشگیری از تولید،زباله زا
.زباله ایفا کرده اید
شیشه
● بطری شیشه ای
)(بدون گرو
● شیشه کنسرو
● شیشه عطر یا
محصوالت آرایشی
● انواع شیشه
استوانه ای سر دار
● انواع دیگر شیشه
یعنی بسته بندی
شیشه ای
:جمع آوری
هر چهار هفته یک
بار
،شرکت میتل اشتت
اوزالر
:آماده سازی
تنها در ظروف
محکم متعلق به
تحویل دهنده
(اصوال شیشه های
درون کارتن و
کیسه تحویل گرفته
).نمی شوند

Altglas
(Hohlglas)
■ Getränkeflaschen aus
Glas (ohne
Pfand)
■ Konservengläser
■ Flakons aus
Glas
■ Einmachgläser
■ Sonstiges
Verpackungsglas
Abholung:
Alle vier Wochen
Fa. Mittelstädt,
Uslar Bereitstellung:
In eigenen
stabilen Behältern
(Kartons und
Tüten werden
grundsätzlich
nicht geleert)

زباله را کجا بیاندازیم؟ راهنمایی هایی درباره نحوه ی جداسازی زباله های خانه
Wohin mit dem Abfall?

رفتار فردی ای که بر پایه ی توجه و حفظ
 از قبیل اولویت دادن به،محیط زیست باشد
محصوالتی که بسته بندی چندبار مصرف
دارند (مثل بطری های چندبار مصرف یا
 پرهیز از مصرف محصوالتی که،)گرویی
در بسته بندی های کوچک عرضه می
شوند و استفاده از محصوالت بسته بندی
نشده یا دارای بسته بندی های قابل استفاده

زباله ی ساختمان
سازی
● سنگ ساختمانی
طبیعی
● سنگ یا آجر دیوار
● سفال بام
● زباله ی بتونی
● کاشی
● مالت
● سرامیک بهداشتی
با تماس به اداره ی
بازیافت زباله ی
شهرداری منطقه و
پرداخت هزینه
 امکان،مربوطه
کرایه ی کانتینر در
تاریخی مقرر برای
تخلیه ی زباله های
 چوب و،ساختمانی
زایده های درخت و
 خاک از زمین،بوته
کنده شده و زباله های
غیربازیافتی تان
.وجود دارد

Bauschutt
■ Naturbausteine
■ Mauerwerk
■ Dachziegel
■ Betonabfälle
■ Fliesen
■ Mörtel
■ Sanitärkeramik
Bei der Kreisabfallwirtschaft
können gegen
eine Gebühr
Container zur
termingenauen
Abfuhr von:
Bauschutt, Altholz, Baum- und
Strauchschnitt,
Bodenaushub
und Restmüll
angefordert
werden.
(05551) 708-162

(05551) 708-162

کاغذ و مقوا
● روزنامه
● مجله
● مجله مصور
● کتاب
● کاتالوگ و
بروشور
● کاغذ نامه
● جزوه
● کاغذ یادداشت
● کاغذ چاپ
● کاغذ بسته بندی
● زونکن (بدون
)میله و فنر فلزی
● کارتن
● جعبه ی کاغذی
یا مقوایی
● کیسه ی کاغذی
تمیز
:جمع آوری و تخلیه
هر چهار هفته یک
بار از سطل های
مخصوص کاغذ
متعلق به شهرداری
)منطقه (الندکرایز
یا در ظروف محکم
متعلق به تحویل
دهنده یا به طور از
پیش به هم بسته
شده

Altpapier/
Pappe
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Zeitungen
Zeitschriften
Illustrierte
Bücher
Kataloge und
Prospekte
Schreibpapier
Hefte
Notizzettel
Computerpapier
Packpapier
Aktenordner
(ohne Metallbügel)
Kartons
Schachteln
saubere
Papiertüten

Abholung/
Leerung:
Alle vier Wochen
in landkreiseigenen Papiertonnen oder in
eigenen stabilen
Behältern bzw.
gebündelt

زباله های تعمیرات
ساختمانی
● در و پنجره (غیر
)چوبی
● لباس کار
● گل کاهی
● گل چوبی
● عایق پلی استایرن
:جداگانه تحویل دهید
● مواد ساختمانی
آزبست سیمان (به
)طور کامل بسته شده
● مواد ساختمانی
عایقی (به طور کامل
)بسته شده
)● ایزوگام (کنده شده
● تخته گچ یا دیوار
خشک
(تحویل فقط برای
)مقصد بالنکن هاگن
چوب
● چوب شکسته
● حصار چوبی
● تخته ی نئوپان
● ساندویچ پانل سقفی
● در و پنجره ی
چوبی
● تخته چوب
● میز و صندلی های
فضای باز
● جعبه یا گلدان
چوبی گیاهان تزئینی
:تحویل
در همه ی چهار
مرکز جمع آوری
زباله

Baustellenabfälle
■ Türen und
Fenster (die
nicht aus Holz
sind)
■ Fachwerkauskleidung
■ Lehm mit
Stroh
■ Lehm mit
Holz
■ Styropordämmplatten
Getrennt anzuliefern sind:
■ Asbestzementbaustoffe
(staubdicht
verpackt)
■ Dämmbaustoffe
(staubdicht
verpackt)
■ Dachpappe
(lose)
■ Gipskartonplatten
(Anlieferung
nur nach
Blankenhagen)
Altholz

Tipps zum Sortieren für Haushalte

پیشگیری از تولید زباله در اولویت قرار
 محصوالتی را بخرید که چندین بار.دارد
.قابل استفاده و دارای عمری طوالنی باشند
 محیط زیست،هرچه زباله کمتر تولید شود
هم کمتر تحت فشار قرار می گیرد و
مشکالت در پیوند با زدودن زباله ها هم
 ذخایر مواد، عالوه بر این.پدید نمی آیند
.خام با ارزش به هدر نمی روند
آخال بدبار یا زباله
های حجیم و بزرگ
اشیای جاگیر خانگی
که در سطل زباله
های غیربازیافتی جا
:نمی گیرند
● وان حمام
،● تخت خواب
تشک
● دوچرخه
● میز و صندلی
های فضای باز
● کالسکه ی بچه
● چمدان
،● بخاری یا فر
رادیاتور روغنی
(مخزن را از پیش
 ماده،تمیز کنید
← جذب روغن
جمع آوری مواد
)آلودگی زا و سمی
● سرامیک
بهداشتی
 کمد،● قفسه
 کاناپه،● مبل
● ظرفشویی
آشپزخانه
● انواع کفپوش مثل
 موکت و،فرش
غیره
 صندلی،● میز
زباله های
الکترونیکی
● اجاق مایکرو ویو
● کامپیوتر
● تلویزیون
● رادیو
● چمن زن برقی
● جاروبرقی
● دستگاه استریو
● چاپگر
● سشوار
● قهوه جوش برقی
● ریش تراش
● ساعت زنگ دار
لوازم بزرگ منزل
● ماشین ظرفشویی
● ماشین لباسشویی
● ماشین خشک کن
● اجاق
● یخچال و فریزر

Die Vermeidung von Abfällen
steht im Vordergrund. Kaufen Sie
Produkte, die mehrmals verwendet werden können und Produkte
mit langer Lebensdauer.
Abfälle, die nicht entstehen, können die Umwelt nicht belasten und
verursachen keine Entsorgungsprobleme. Außerdem werden wert-

زباله های زیستی

Sperrmüll
sperrige Gegenstände aus
Wohnungen,
die nicht in die
Restmülltonne
passen:
■ Badewanne
■ Bett,
Matratze
■ Fahrrad
■ Gartenmöbel
■ Kinderwagen
■ Koffer
■ Ofen und
Ölofen (Tank
gereinigt,
Ölbindemittel
➡ Schadstoffsammlung)
■ Sanitärkeramik
■ Schrank,
Kommode
■ Sessel, Sofa
■ Spüle
■ Fußbodenbeläge aller
Art
■ Tisch, Stuhl
Elektro- und
Elektronikschrott
■ Mikrowelle
■ Computer
■ Fernseher
■ Radio
■ ElektroRasenmäher
■ Staubsauger
■ Stereoanlage
■ Drucker
■ Fön
■ Kaffeemaschine
■ Rasierapparat
■ Wecker
Haushaltsgroßgeräte
■ Geschirrspüler
■ Waschmaschine
■ Trockner
■ Herd
■ Kühlschränk
und
Kühltruhe

زباله های درون
:خانه
● گل
،● گیاهان گلدانی
خاک گلدان
● پس مانده ی
غداهای پخته شده
● پس مانده ی
سبزیجات
 پر،● مو
● پوست سیب
 تخم مرغ و،زمینی
میوه های مغزدار
،مثل گردو
● پس مانده میوه
جات (همچنین
)مرکبات
● تفاله ی قهوه و
چای (با کاغذ
)صافی
● زیر ساز کاهی
خرگوش و خوکچه
 ماسه ی،ی هندی
قفس پرندگان
زباله های حیاط
:خانه
،● زایده های گل
بوته و درخت
● میوه های خراب
● خاکستر چوب
)(سرد
● قسمت های فاسد
گیاهان
● برگ درخت
● چمن زده شده
● خاک اره
● کاه
● علف هرز

Bioabfälle
aus dem
Haushalt:
■ Blumen
■ Topfpflanzen,
Blumenerde
■ gekochte
Speisereste
■ Gemüsereste
■ Haare, Federn
■ Kartoffel-,
Eier- und Nussschalen
■ Obstreste
(auch von
Zitrusfrüchten)
■ Tee- und
Kaffeesatz (mit
Filter-papier)
■ Einstreu von
Kaninchen
und Meerschweinchen,
Vogelsand
aus dem Garten:
■ Blumen-,
Strauch- und
Baumschnitt
■ Fallobst
■ Holzasche
(kalt)
■ kranke
Pflanzenteile
■ Laub
■ Rasenschnitt
■ Sägespäne
■ Stroh
■ Wildkräuter
(„Unkräuter“)
Leerung:
Biotonne alle
14 Tage

:تخیله
سطل زباله های
زیستی هر چهارده
روز یک بار

Abholung bei
Bedarf:
Anforderung
mit der
Abholkarte

جمع آوری در
 با:صورت نیاز
درخواست قبلی و
ارائه ی کارت
برداشت زباله

volle Rohstoffreserven geschont.
Umweltbewusstes Verhalten jedes
Einzelnen wie z. B. der bevorzugte
Gebrauch von Mehrwegverpackungen (wie die Mehrwegflasche)
oder der Verzicht auf Kleinstverpackungen, die Verwendung von
unverpackter Ware und wieder
befüllbaren Verpackungen, tragen

کیسه ی زرد
:● لیوان پالستیکی
برای مثال
،محصوالت لبنیاتی
کره ی نباتی و غیره
● فویل یا ورق
نازک بسته بندی
● ظروف یک بار
مصرف
● ظرف پالستیکی
مایع ظرفشویی و
محصوالت بهداشتی
برای بدن
● کیف پالستیکی
● قسمت ابردار
بسته بندی های میوه
و سبزی جات و
دیگر بسته بندی
های اسفنجی
● ورق آلومینیوم و
دیس
● در پیچی (برای
مثال شیشه ی
)کنسرو
،● قوطی کنسرو
شیرینی و چای
● قوطی خالی الک
الکل و رنگ و
سطل خالی رنگ
● در فلزی بطری
(برای مثال بطری
)آبجو
● بسته بندی های
کامپوزیت یا ترکیبی
(از چند ماده ی
درهم آمیخته مثل
بسته بندی کره که
از کاغذ و آلومینیوم
).ساخته می شود
● بسته بندی حبابی
قرص
● پاکت مقوایی
نوشیدنی و شیر
● تخته با پوشش
آلومینیومی
● بسته بندی پودر
سوپ
● بسته بندی های
خالئی یا بدون هوا
● بسته بندی های
پلی استایرن (اجزاء
تشکیل دهنده و
متعلقات درونی
)شان

Gelber Sack
■ Plastikbecher:
z.B. von Milchprodukten,
Margarine
usw.
■ Einwickelfolien
■ Einweggeschirr
■ Plastikflaschen
von Spül- und
Körperpflegemitteln
■ Kunststofftragetaschen
■ Schaumstoffe
von Obst- und
Gemüseschalen und andere
geschäumte
Verpackungen
■ Aluminiumfolien und
Schalen
■ Schraubdeckel
■ Konserven-,
Gebäck-, Teedosen
■ leere Lackund Farbdosen
und Farbeimer
■ Kronkorken
■ Verbundverpackungen
■ TablettenSichtverpackung
(Blister)
■ Getränke- und
Milchkartons
■ Alu-Verbunde
■ Suppentüten
■ Vakuumverpackungen
■ Verpackungsstyropor
(Formteile,
Füllstoffe)
Abholung:
Alle vier Wochen
durch die
Fa. Mittelstädt,
Uslar

:جمع آوری
هر چهار هفته یک
بار توسط شرکت
 اوزالر،میتل اشتت

■ Abbruchholz
■ Holzzäune
■ Bauspanplatten
■ Deckenpaneele
■ Holztüren und
Holzfenster
■ Profilbretter
■ Gartenmöbel
■ Zierpflanzenkisten

dazu bei, das Müllaufkommen
weiter zu verringern.
Als Verbraucherinnen und Verbraucher haben Sie die besten Möglichkeiten zur Abfallvermeidung. Sie
treffen die Kaufentscheidungen.
Wenn Sie abfallarme Produkte kaufen, leisten Sie Ihren persönlichen
Beitrag zur Abfallvermeidung.

مواد آلودگی زا و
سمی
● رنگ و الک
الکل (همه ی مقادیر
باقی مانده را البته
،بدون رنگ دیواری
در ظرفی مجزا از
دیگر زباله ها
).تحویل دهید
● مایع محلفظ چوب
● مایع تقویت و
درمان گیاهان
● جیوه (برای مثال
)دماسنج
● مایع حل کننده
● ته مانده ی چسب
قطره ای
 قلیاب،● اسید
● مایع براق کننده
یا لکه بر
● آمونیاک
● مواد شیمیایی
آزمایشگاهی
● مواد شیمیایی
عکاسی
● روغن و واکس
)(مایع و خمیری
● مواد و وسایل
کار روغن دار (مثل
،پارچه روغنی
)صافی روغن
● خازن های حاوی
پی سی بی (پلی
)کلرید بی فنیل
● مواد و وسایل
نظافتی (مایع و
)جامد
● قوطی اسپری (با
)ته مانده ی اسپری
● انواع باطری
مصرف شده (به
)جز باطری خودرو
● المپ خالء و
المپ کم مصرف
(تحویل رایگان در
تمام مراکز جمع
آوری زباله ی
)شهرداری منطقه
:تحویل
به سرویس سیار
جمع آوری مواد
آلودگی زا و سمی
در دو نوبت در سال
(برای کسب اصالع
درباره تاریخ های
کاری سرویس سیار
4 به صفحه ی
) یا در.رجوع کنید
مراکز ثابت جمع
آوری زباله در تمام
سال (به جز المپ
خالء و المپ کم
)مصرف

Schadstoffe
■ Farben und
Lacke (Gebinde
mit flüssigen
Restmengen,
keine Wandfarben)
■ Holzschutzmittel
■ Pflanzenschutz- und
-behandlungsmittel
■ Quecksilber
(z.B. Thermometer)
■ Lösemittel
■ Kleberreste
■ Säuren, Laugen
■ Beizmittel
■ Ammoniak
■ Laborchemikalien
■ Fotochemikalien
■ Fette und
Wachse (flüssig
und pastös)
■ Ölhaltige
Betriebsmittel
(z.B. Öllappen,
Ölfilter)
■ PCB-haltige
Kondensatoren
■ Putz- und
Reinigungsmittel (flüssig
und fest)
■ Spraydosen
(nur mit
Restinhalten)
■ Altbatterien /
Altakkus
(keine Autobatterien)
■ Leuchtstoffröhren und
Energiesparlampen
(kostenlose Abgabe auf allen
Deponien des
Landkreises)
Abgabe:
Beim Schadstoffsammelmobil
zweimal jährlich
oder bei den
festen Annahmestellen ganzjährig (außer
Leuchtstoffröhren und
Energiesparlampen)

Anlieferung:
Auf allen vier
Deponien

) زباله ی خانگی (زباله ی غیربازیافتیHausmüll (Restabfall)
● دستمال کاغذی
 لگن شستشو،● سطل پالستیکی
● چینی آالت
● کیسه ی جاروبرقی
● عایق پلی استایرن
● سقف پلی استایرن
 لوله ی کاغذ،● کاغذ دیواری کنده شده
دیداری
● برس توالت
● قابلمه و تابه
● نوار کاست ویدئو
● رنگ دیواری
)(خشک شده
● پوشک بچه
● مسواک
● ته سیگار

● برس مو
● بند یا قالده ی سگ
● چسب نواری برق
● زیرانداز کیسه خواب
● خرده کابل
● خاکروبه
● اسباب بازی بچه (از چوب یا
)پالستیک
● پوشه ی نازک پالستیکی
● چوب لباسی
● استخوان خام
● لباس کهنه
 مشما،● فویل نقاشی
 صفحه، سی دی،● نوار کاست موسیقی
ی گرامافون
● کاغذ کثیف (مثل بشقاب کاغذی بار
)مصرف که استفاده شده

)● کالسور (با میله و فنر فلزی
● دارو
)● خاکستر (سرد
)● رنگ غلیظ (خشک شده
● سرنگ یک بار مصرف (در ظرف
)بسته و مقاوم
● زیر ساز کاهی گربه و سگ
● قاشق یا کارد و چنگال یک بار
مصرف
● تیغ صورت تراش یک بار مصرف
)● رنگ و الک الکل (سفت شده
● عکس و نگاتیو
● گوشت خام
● ظرف پالستیکی فریزری
● ظروف
● الیه ی شیشه
● المپ

 کارت های برداشت زباله برای آخال بدبار و لوازم بزرگ منزل را اداره ی، لیست های هزینه ها،کیسه های زباله های غیربازیافتی
 تشکیالت اداری منطقه و اداره ی شهرداری و بخش داری در اختیار،بازیافت زباله ی شهرداری منطقه و خودروهای حمل زباله ی آن
. مواد بازیافتی و زباله های غیربازیافتی باید از ساعت شش صبح قابل جمع آوری باشند.شما می گذارند

Kreisabfallwirtschaft Northeim, Matthias-Grünewald-Straße 22, 37154 Northeim, Mai 2015
Harzdruckerei GmbH, Wernigerode

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Aktenordner mit Metallbügeln
Altmedikamente
Asche (kalt)
Binderfarben (eingetrocknet)
Einwegspritzen
(in festen Behältern)
Einstreu von Katzen und Hunden
Einwegbesteck
Einwegrasierer
Farben und Lacke (ausgehärtet)
Fotos, Negative
Fleisch, roh
Gefrierdosen
Geschirr
Glasscheiben
Glühlampen
Haarbürsten
Hundeleinen
Isolierband
Isomatten

■ Kabelreste
■ Kehricht
■ Kinderspielzeug (aus Holz oder
Plastik)
■ Klarsichthüllen
■ Kleiderbügel
■ Knochen, roh
■ Lumpen, Textilien
■ Malerfolien,
Abdeckplanen
■ Musikkassetten, CDs,
Schallplatten
■ Papier, verschmutzt
■ Papiertaschentücher und
-handtücher
■ Plastikeimer, Waschschüsseln
■ Porzellan
■ Staubsaugerbeutel
■ Styropordämmplatten
■ Styropordeckenplatten

■ Tapeten, abgerissen,
Tapetenrollen
■ Toilettenbürsten
■ Töpfe, Pfannen
■ Videokassetten
■ Wandfarben
(eingetrocknet)
■ Windeln
■ Zahnbürsten
■ Zigarettenkippen
Leerung:
Restabfallbehälter alle 14 Tage

Restabfallsäcke, Gebührenplaketten, Abholkarten für Sperrmüll und Haushaltsgroßgeräte erhalten Sie bei der
Kreisabfallwirtschaft und deren Müllfahrzeuge, bei der Kreisverwaltung und bei den Stadt- und
Gemeindeverwaltungen. Wertstoffe und Abfälle müssen ab 6:00 Uhr zur Abholung bereitstehen.
Kreisabfallwirtschaft Northeim, Matthias-Grünewald-Straße 22, 37154 Northeim, Mai 2015
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