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 دليل جمع النفايات مخصص للمستخدمني املنزليني
 يجب عىل الرشكات املهتمة بالطريقة املخصصة لها االتصال باملكاتب عىل الرقم األخرض (مجاين) 800421738 أو عن طريق اإلمييل

info@nordambiente.eu

لالتصال
الرقم األخرض (مجاين) 800.421.738

لالتصال من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 9.00 وحتى الساعة 12.30

www.nordmilanoambiente.eu
فاكس مكتب العمل 0039.02.66049468

info@nordmilanoambiente.eu

مقر العمل واإلدارة:
شارع موديلياين، 3/5

بياتافورما ايكولوجيكا (الفسحة البيئية)
بيرتيلال، 55

 لطلب خدمة أخذ النفايات كبرية الحجم والنفايات النباتية ميكن االتصال هاتفيا عىل الرقم األخرض (مجاين) كل األيام، من اإلثنني إىل
الجمعة، من الساعة 8.30 وحتى الساعة 12.30 وذلك بعد اختيار الرقم املخصص لهذه الخدمة

«

إىل مواطني تشينيزيللو بالسامو األعزاء،

نحن من نورد ميالنو أمبينته، لكننا نعتقد أنها رغبة الجميع، نريد مدينة نظيفة ومنظمة من املمتع العيش فيها.
نريد احرتام البيئة حتى يكون املستقبل أفضل.

نود تحسني التكاليف لتوفري املال، وذلك عن طريق تقديم خدمة عالية الجودة دامئا.

لضامن ذلك، إن التزامنا مستمر وبشكل يومي، ويتم تنفيذه بجدية كبرية من قبل رشكة مكونة من أشخاص.

أنتم حلفاؤنا املفضلون!

إننا نريد متابعة أهداف طموحة، يستحيل الوصول إليها إذا مل نتعاون كلنا مع بعض

تقدم رشكتنا خدمة تحت أعينكم كل يوم، وهي خدمة يدفع كل واحد منا رضيبة من أجلها، ترتبط مبارشة بها.

ماذا نرغب؟

 لذلك... ”يف مكانه املناسب“ هو ما يتوجب علينا أن نفكر به يوميا عندما تكون النفايات بني أيدينا، ليك نضعها يف مكانها
الصحيح وليك يكون سلوكنا صحيحا!

وإذا كنا ال نعرف أين، كيف، متى و ملاذا... إليكم هذا الدليل الذي نأمل أن يقدم املشورة الصحيحة.

نطلب منكم أن تكونوا معنا جزءا فعاال ال يتجزأ من هذا املسار.
 إن ما يتم رميه، إذا كان ”يف مكانه املناسب“، هو أو ميكن أن يكون موردا؛ إن ما نقوم به بعملية جمع النفايات املنفصلة

هو عمل إبداعي حقا، ألنه يعترب تعزيزا ألهمية املوارد وليس هدرا للنفايات.

نريد من هنا أن نبني عالقة جديدة معكم أيها املواطنني، مغريين أيضا اللهجة التي عن طريقها تتحقق هذه العالقة.
إن مهمتنا هي تقديم معلومات صحيحة ومهمة املستخدم هي تعاونه يف احرتام القو اعد.

 باإلضافة إىل ذلك، تأيت املساهمة الصحيحة بنتيجة مزدوجة: احرتام البيئة وتحسني الكلفة، مع التأثري املبارش عىل قيمة
TARI رضيبة التار ي

رئيس البلدية
Giacomo Giovanni Ghilardi

نورد ميالنو أمبينته
Sandro Sisler

اإلنسان هو البيئة التي يعيش فيها
غري اإلنسان، تتغري البيئة
 غري البيئة، يتغري اإلنسان

تشينيزيللو بالسامو (ميالنو) - إيطالياتشينيزيللو بالسامو (ميالنو) - إيطاليا 2009220092

Ambiente



يف مكانه

يجب فصل النفايات بشكل صحيح:
يجب وضعهم داخل األكياس املناسبة

يجب إزالة الحاويات بعد إفراغها

شفافة

 يجب وضع األكياس والحاويات من الساعة 22.00 وحتى الساعة 06.00 عىل
جانب الطريق

مينع وضع النفايات يف أيام مختلفة عن تلك املقررة لجمعها

ال يجب أن نرمي النفايات يف سالت املدينة
يجب أن نجمع براز الكالب

ال يجب رمي املفروشات ومواد أخرى عىل جانب الطريق

مينع رمي النفايات بإهامل و/أو الترصف بطريقة ترض باللياقة العامة يف املدينة

نضع إشارة حمراء عىل األكياس املوضوعة يف األيام الخاطئة

 نعلمكم يف حال وجود عملية فصل غري صحيحة بوضع الصق أصفر عىل
األكياس غري املناسبة

صفراء

قابلة للتحلل

وداخل الحاويات 120-140 ليرت

 ألن املدينة هي ملك لنا ويجب عىل
كل واحد منا أن يهتم بها

 ألننا جميعا نحب أن نعيش يف مكان
نظيف ومرتب

 ألن الرشطة املحلية تطبق عقوبات
 إدارية إذا كان هناك سلوك غري

موافق للقواعد

ملاذا
«

«

«

«
«

«

«

«

«

«

«

«

«
«

«

«

«

املناسب

 ال أطبع وثائق من الكمبيوتر، إذا مل يكن هذا
رضوريا

 يجب جمع الورق والكرتون بكميات صغرية
 مربوطة أو وضعها يف الحاويات سعة

240/120 ليرت و وضعها عىل جانب الطريق
 أستخدم الجزء الخلفي واألبيض من األوراق

املستعملة ليك أسجل عليها املالحظات  يجب أن يكون الورق والكرتون خاليا من أجزاء
عليها الصق، معدن أو بالستيك

 يجب عدم وضع الورق املتسخ بالرتاب أو مبواد
 غذائية يف حاويات النفايات املنفصلة، ألنها

تلوث الورق القابل إلعادة التدوير.

إذا يجب رميها مع النفايات املختلطة 

 أحتفظ وأتعامل بعناية مع الورق والكرتون الذي
 ميكنني استخدامه لتغطية الدروج، لتغليف

الهدايا أو لصنع بطاقات املعايدة

 أحرض الورق للتجميع، وذلك بإزالة أية مواد
أخرى بشكل صحيح عن الورق

 أستخدم العلب ألرشفة وحفظ األدوات
والذكريات

 أنتبه إىل الورق املتسخ وال أضعه مع الورق
 الصالح إلعادة التدوير بل أضعه مع

النفايات املختلطة

أقللكيف

أستخدم مجددا

أعيد التدوير

«

«
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«
«
«

«
«

«
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«

«

 ترسل نفايات الورق والكرتون إىل مصانع تقوم
 بفرزها، حيث يتم فصلها حسب أنواعها ومن
 ثم متر مبراحل متتالية إلعادة تدويرها وترسل

إىل مصانع الورق املتفق معها

 يتم الحصول عىل الورق من األشجار والنباتات.
 إن إنتاج ورق ”جديد“ غري مأخوذ من إعادة

تدوير ورق آخر، يعني تخريب الغابات

ملاذا
«

«

«

«

«

«

«

«
«
«

«
مواد التغليف من الورق والكرتون

ورق متسخ
ورق مرتافق مع مواد أخرى

أطباق وكؤوس من البالستيك
أواين من الترتبك

مواد التغليف من الكرتون املموج

بوليستريول

علب األغذية، املنظفات واألحذية

ورق مستعمل للف األجبان واللحوم

مغلفات ورشائط من الورق املقوى

علب البيتزا املتسخة

صحف ومجالت، كتب، دفاتر وكتيبات

جميع أنواع الورق مبا يف ذلك ورق الكتابة، ورق الرسم أو التصوير و ورق الصحف واألكياس الورقية

رق
و

 نفاياتزجاج
مختلطة

 نفايات
عضوية

 بالستيك،
 أملنيوم،
ترتبك

نحن البيئة التي نعيش فيها. إن الطريقة التي نتعامل بها مع أنفسنا، مع اآلخرين ومع مجتمعنا هي ما نحن عليه فعال.
إذا حافظت عىل بيئتي نظيفة، فهذا يعني أنني أهتم بنفيس، أهتم باآلخرين الذين يعيشون معي وأهتم باملجتمع الذي أعيش فيه.

إذا قمنا بجمع النفايات بشكل صحيح، و وضعنا ما نرميه ”يف مكانه املناسب“، إذا ”النفايات“ ستكون  ”موارد ذات قيمة

 ورق،
كرتون

ورق
كرتون



«

«
«

«
فضالت املطبخ وبقايا األكل

أصداف الحيوانات البحرية
مناديل ورقية مبختلف الحجوم مستعملة

فضالت القهوة، أكياس الشاي ومرشبات األعشاب

«
«

«
«
«

مواد تفرش تحت الحيوانات
حفاضات األطفال وفوط صحية

أدوية منتهية الصالحية
أوعية لوضع األغذية

أي نوع من النفايات الالعضوية

أستعمل أوال األغذية التي ستنتهي صالحيتها قريبا

يجب وضع النفايات داخل أكياس قابلة للتحلل

ال أشرتي أغذية لست متأكدا أنني سآكلها

يجب وضعهم داخل الحاويات البنية

(من 10 إىل 240 ليرت) 

 يف بعض املصانع، يتم تحويلها مبهارة، إىل طاقة
كهربائية نظيفة

 أضع خطة غذائية صحيحة: وبذلك ستستفيد
صحتي أيضا

هي ليست نفايات، بل هي موارد

 أبحث عن وصفات األجداد: كم هي األطعمة
 الجديدة التي ميكن اخرتاعها باستخدام

بقايا األطعمة الصالحة لألكل؟

كيف

ملاذا

أقلل

أستخدم مجددا

عضوي
وي

ض
ع

«
«

«

«

«

«

«

«

«

 أقوم بجمع النفايات الرطبة بشكل صحيح ويقوم
العامل بتحويلها إىل طاقة وسامد

أقوم بعمل سامد

أعيد التدوير
«

«

زل
ملن

يف ا
د 

ام
 س

إىل
ل 

وي
تح

ال

التحويل إىل سامد
يف املنزل

للمشاركة يف تقليل النفايات املوضوعة يف الطبيعة

 عند إنتهاء املعاملة، يتم تنظيم دورة من قبل مكتب البيئة يف البلدية، مرة واحدة يف السنة، دورة حول
االستخدام الصحيح للمحلل ويف نهاية الدورة يتم تسليم املحلل

TARIلتخفيض فاتورة التاري           ملن يقوم بعملية التحويل إىل سامد يف املنزل بشكل صحيح

TARIيتم تسليم املحلل بعد التسجيل يف           يف مكتب الرضائب

 يتم تسليم املحلل من قبل نورد ميالنو أمبينته  الستعامله؛ بعد التآكل أو الكرس، يجب عىل املستخدم رشاء
محلل جديد

سيقوم فنيو قطاع البيئة بالدعم واملساعدة بغاية تحسني هذه املامرسة

ماذا يجب أن أفعل

ملاذا

«

«

«

«

«

«

«
«

««
ضالت املطبخ وبقايا األكل

أصداف الحيوانات البحرية
مناديل ورقية مبختلف الحجوم مستعملة

الت القهوة، أكياس الشاي ومرشبات األعشاب

نوع من النفايات الالعضوية

حلليجب وضع النفايات داخل أكياس قابلة للتحلل

كيف
أقللأقلل

وي
ض

ع

«
أستع

ال أشرت

خل الحاويات يجب وضعهم داخل الحاويات البنية

(من 10 إىل 240 ليرت ليرت) ) 

أضع خأضع خ
صحتصحت

أبحث

أستخدم مجددا

وي
ض

ع

«

«

«

«

«

«

يجب جمع النفايات يف وعاء خاص (املحلل)

يتم داخل هذا الوعاء، وبفضل بعض البكرتيات، تحويل بقايا النباتات واألغذية إىل تراب خصب (سامد)

ميكن استعامل السامد كسامد طبيعي يف الحديقة الخاصة أو يف البستان

كيف
«

«

«

إلعطاء قيمة للنفايات العضوية (الرطب)

 إن النفايات العضوية هي األسهل إلعادة
 التدوير. يتم نقلها إىل مصانع مخصصة

)لتفكيكها وتحويلها إىل أسمدة (سامد

 ليس لديك حاوية؟ توجد يف البيتافورما
 ايكولوجيكا/الفسحة البيئية (شارع بيرتيلال)
 حاويات من 10 إىل 30 ليرت، ويكون التسليم

ألول مرة مجانيا.

 يف املرات التالية، ويف حال كرس الحاوية أو
لرضورات أخرى، يتم دفع مثن الحاوية



زجاجات (ماء، مرشوبات، حليب وعصري)

علب املرشوبات

أوعية وصواين للتخزين، للطبخ ولتجميد الطعام

علب األطعمة (لحوم، بقوليات، سمك وخرضوات)

علب وأوعية ألكل الحيوانات

ورق أملنيوم لألغذية (غالف الشوكوالته، أغطية الزبادي، بكرات املطبخ)

أغطية وكبسوالت زجاجات املاء، الزيت، النبيذ واملرشوبات الكحولية

مواسري املعلبات

منتجات التجميل

 أوعية األطعمة التي كانت تحتوي: بقوليات بشكل عام، طعام معلب، فواكه معلبة، تونة،
رسدين، زيت الزيتون، لحوم، أكل الحيوانات، بعض املرشوبات والقهوة

أغطية معدنية لألوعية الزجاجية، مثل أوعية املربيات بأنواعها، العسل والطامطم املطحونة

أغطية معدنية لتغطية الزجاجات الزجاجية

 علب فوالذية مستخدمة كعلب هدايا للبسكويت، للشوكوالته، للحلوى، للحلويات
وللمرشوبات الكحولية

  عبوات بالستيكية (منظفات منزلية، منظفات شخصية، شامبو، أوعية املنظفات املستعملة للنظافة
الشخصية ولتنظيف املنزل بشكل عام)

  أكياس من مختلف القياسات وظروف (سواء املستعملة الحتواء املنتجات من أي نوع أو املستعملة
لنقل البضائع)

تغليف مرن مختوم بشكل آيل (البسكويت، رقائق البطاطس، وجبات خفيفة)

  أوعية، قطرميزات، مواسري وأوعية صغرية (من أي شكل وحجم ومن أي نوع من البالستيك عىل أن
تكون نظيفة)

بيدونات (مياه مقطرة)

أطباق وكؤوس بالستيكية الستعامل واحد نظيفة

ك
ستي

بال
بالستيك
فوالذ
أملنيوم
ترتبك

أوعية من الترتبك
أملنيوم

فوالذ

بالستيك
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«

«

«

«

«
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«
«
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«
«

«

«

«

«

«

«
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 أقوم برشاء فاكهة وخرضوات غري موضوعة يف
أوعية بالستيكية

 يجب أن تكون الزجاجات والعلب نظيفة،
ومضغوطة لتصغري حجمها إذا أمكن

 يتم إرسال النفايات البالستيكية إىل مصانع
 متخصصة لتقوم بفرزها. يتم فصل املواد

 حسب أنواعها ومن ثم متر مبراحل متتالية
إلعادة استعاملها واإلستفادة منها

 إذا تم تركها بإهامل يف البيئة فإنها بحاجة ملدة
قد تصل إىل 1000 سنة يك تتحلل

 إن األملنيوم والفوالذ هي مواد قابلة إلعادة
التدوير وإلعادة االستعامل إىل ما ال نهاية

 أستخدم الزجاجة املعدنية لوضع املاء بدل
الزجاجات البالستيكية الصغرية

 يجب عدم وضع مواد متسخة باألغذية،
باملرشوبات و ببقايا أخرى

 يجب وضع البالستيك، األملنيوم، الفوالذ والترتبك
داخل أكياس بلون أصفر

يجب أن تكون كل األوعية نظيفة

أرشب املاء من الحنفية

 أقوم بغسل العبوات البالستيكية من
 الصابون واملنظفات وأشرتي السائل

إلعادة تعبئتها

 أستخدم املنتجات البالستيكية بطريقة
مبتكرة لتنفيذ أعامل وأدوات فنية

 أضع نفايات البالستيك، األملنيوم والفوالذ
 بشكل صحيح لتتم معالجتها
 وتحويلها إىل مواد أولية يعاد

استعاملها لصنع منتجات جديدة

أقللكيف

أستخدم مجددا

أعيد التدوير

بالستيك
فوالذ
أملنيوم
ترتبك

ملاذا

« «

« «

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

ألعاب وأدوات منزلية من البالستيك القايس واملعدن

أطباق وكؤوس بالستيكية وسخة و/أو من البالستيك القايس

أحواض الزرع واألطباق تحتها

قطع التغليف الكبرية من البوليسرتول

عبوات بخاخ لألغذية أو ملستحرضات التجميل

«

«

«

 كل األوعية (علب أقراص يس دي، أرشطة موسيقا، أرشطة فيديو، صور، أقالم جافة، 
(خطرية)T و/أو Fمظالت، أوعية بالستيكية ) تحمل إشار ة

ك
رتب

  ت
الذ

فو
 

،



أعيد التدوير

أقلل

أستخدم مجددا اج
زج

كيف

ملاذا

زجاج

«

«

«

«

«

«

«

«

زجاج النوافذ

أوعية

زجاجات

أواين كبرية وصغرية من الزجاج

مرايا

مصابيح ونيونات

أدوات من السرياميك والخزف

شاشات

يجب شطف األوعية

أشرتي منتجات من الزجاج فقط إذا كان ذلك رضوريا

أحاول عدم كرسه وإمساكه بعناية

ال تستعملوا أكياس بالستيكية لجمعهم

 يرسل الزجاج إىل مصانع متخصصة تقوم
بفرزه، حيث يتم فصله حسب األنواع

 ومن بعدها يتم فصل القطع الغريبة
 وتصغري حجمه، ثم مير مبراحل

متتالية إلعادة تدويره

 ميكن إعادة تدوير الزجاج ملرات عديدة
 دون أن يطرأ أي تبدل عىل كمية

املادة األولية

 مهم جدا، عند فصل الزجاج عن النفايات
 األخرى يف املنزل، يجب التأكد من عدم
 وجود أشياء ومواد مختلفة عن الزجاج،
 مثل السرياميك، الكريستال والبرييكس.
 إذا وضعنا كأس من الكريستال أو طبق

 من السرياميك يف حاوية الزجاج  وتم
 كرسهم وتحويلهم إىل قطع صغرية، قد
 يؤدي ذلك إىل «تخريب“ معظم كمية

 الزجاج املوجودة يف الحاوية، وإىل إضاعة
جهود الكثري من املواطنني

 أفصل أي مادة أخرى عن الزجاج قبل أن
أضعه يف الحاوية

 أغسل وأستخدم األواين كوعاء لوضع األدوات،
لحفظ األطعمة، لوضع الزهور

 أغسل زجاجات املاء وأقوم مبلئها مباء الحنفية
التي هي ألذ للرشب
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أعيد التدوير

أقلل

أستخدم مجددا

كيف

ملاذا

VETRO

 غري قابل
 إلعادة
التدوير

مختلط

ط
ختل

م

 ميكن إعادة تدوير القسم األكرب من النفايات
 املوجودة ضمن النفايات املختلطة، وبذلك

 ميكن توفري املال من الناحية االقتصادية
والحفاظ عىل البيئة يف نفس الوقت

 يجب وضع النفايات يف أكياس شفافة عىل
جانب الطريق

 أشرتي فقط منتجاتا مصنوعة من
مواد قابلة إلعادة التدوير

 أعيد استخدام ما لدي قدر املستطاع
وأشرتي فقط يف حال الرضورة

 إذا تركتها بإهامل يف السالت، فإنها ستجعل
املدينة وسخة وغري محببة للعيش

 أفصل بأفضل طريقة ممكنة املواد
 املختلفة لنفس املنتج وذلك

إلعادة تدويرها قدر املستطاع
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كل النفايات التي ميكن جمعها بشكل منفصل

رطب

زجاج

بالستيك

ورق وكرتون

كل ما ال ميكن فصله
خزف وسرياميك (بكميات صغرية)

ألعاب وأدوات منزلية مصنوعة من البالستيك القايس واملعدن

مالعق وشوكات، أطباق وكؤوس بالستيكية وسخة و/أو من البالستيك القايس
أحواض الزرع واألطباق تحتها

قطع التغليف الكبرية من البوليستريول

ورق متسخ أو مرتافق مع مواد أخرى
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«
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 يجب وضع النفايات داخل الحاويات
 املخصصة(ذات اللون األخرض

)240/120/30 ليرت

علب أقراص يس دي، أرشطة موسيقا، أقالم جافة، مظالت، أوعية بالستيكية ال تحمل
F و/أو T(خطرية)  إشار ة



كل النفايات غري اإللكرتونية وذات األحجام الكبرية (مثال: مراتب، مفروشات، إلخ).

أفكر باهتامم مبا يلزمني وأشرتي فقط ما هو رضوري

 لحجز هذه الخدمة يكفي االتصال عىل الرقم
 األخرض (مجاين) من يوم اإلثنني إىل يوم
12.30الجمعة من الساعة 8.30 وحتى الساعة

 تقدم هذه الخدمة مجانيا وتتطلب حجز موعد،
 وهي مخصصة حرصا لسكان املنازل الذين

.Tari سددوا رضيبة التاري

أهديه ملن يحتاج له

 يجب وضع املواد التي تم االتفاق عليها عند أخذ
 املوعد فقط، مع احرتام الحد األعظم للكمية

املسموح بها

 ألنها أدوات كبرية، مكونة من مواد مختلفة يجب
 التخلص منها عرب عملية خاصة إلعادة

أعالج بشكل مبتكر األدوات بحيث قد تصبح جديدةتدويرها حيثام أمكن ذلك

 أرمي بشكل صحيح األدوات التي سرتسل إلعادة
التدوير أو للتخريب دون أن ألوث منطقتي

 أشارك يف ”تبادل األشياء“ أو أبيعها عىل مواقع
مخصصة للبيع بني األشخاص

 أتحقق إذا كان من املمكن تصليح ما تم كرسه قبل ان
أتخلص منه

 يجب وضع النفايات كبرية الحجم عىل حافة
 الطريق، عىل أال يزيد حجمهم عن 1 مرت

مكعب، وذلك يف اليوم املتفق عليه ألخذهم

جم
لح

ة ا
بري

وك
ء 

رضا
خ

خرضاء

كبرية الحجم

كيف

كيف

ملاذا
أعيد التدوير

أقلل

أستعمل مجددا
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يف املنزل: 15 كيس من األعشاب كحد أقىص، مملوءة ملنتصفها و/أو 15 حزمة مربوطةأعشاب

 يجب وضعهم عىل جانب الطريق داخل أكياس شفافة أو ربطهم عىل شكل حزم،
وذلك يف اليوم املتفق عليه ألخذهم

يجب عدم وضع أحجار أو تراب يف األكياس

أوراق النباتات

قصاصات النباتات

أغصان

رى
أخ

ت 
ايا

نف

ملاذا

ملاذا
أعيد التدوير

RAEE

LED نيونات ومصابيح/ملبات

يجب رميها مبارشة يف البياتافورما ايكولوجيكا

 إن نفايات األدوات الكهربائية واإللكرتونية،
 أو ببساطة النفايات اإللكرتونية،

 وتدعى           ، هي نفايات يجب
 معالجتها بطريقة خاصة وذلك لوجود
 مواد تعترب سامة بالنسبة للبيئة ولعدم
 قابلية هذه األجهزة للتحلل الطبيعي.

 وهي تحتوي أيضا عىل مواد مثينة:
 أثناء التخلص منها يتم استخراج

 العديد من املعادن النادرة والثمينة،
مثل الذهب والفضة

يجب رميهم مبارشة:

يف البياتافورما ايكولوجيكا (الفسحة البيئية)
يف االيكوموبيليه (السيارة البيئية)

 ألنها تحتوي عىل مواد ضارة مثل الكروم سدايس
التكافؤ، الرصاص، الزئبق ومواد أخرى أيضا

 أرمي الجهاز يف البياتافورما ايكولوجيكا (الفسحة
 البيئية) الذي سريسل إلعادة التدوير دون أن

ألوث منطقتي

 إذا كانت هذه الخدمة متوفرة لدى البائع، ميكن
 أن أقوم بإعادة الجهاز اإللكرتوين القديم عند

رشاء جهاز جديد

أدفع أكرث يف األول لكن أقل يف اآلخر:

أرميها بشكل صحيح حتى ال ألوث

أهديه ملن يحتاج له

 أشارك يف ”تبادل األشياء“ أو أبيعها عىل مواقع
مخصصة للبيع بني األشخاص

كيف

كيف

أعيد التدوير

أقلل

أستخدم مجددا

أقلل
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«
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«
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«

«

«
«
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ثالجات
مجمدات
غساالت
جاليات

تلفزيونات

«
«
«
«
«

شاشات
مجفف الشعر

مراوح
تلفونات جوالة

كمبيوتر

 أفكر جيدا يف احتياجايت قبل رشاء جهاز جديد
ملجرد أنه نوع جديد

«

«

«

RAEE

led أختار ملبات        ذات عمر أطول وتوفري



ملاذا

أستعمل مجددا

مالبس مستعملة

الزيت النبايت

كيف

كيف

أعيد التدوير

أقلل

أستخدم مجددا

أعيد التدوير

أقلل

رى
أخ

ت 
ايا

نف

ملاذا

 األزياء تتغري، لكن نفس الفستان، مع أكسسوارات
مختلفة، يبدو جديدا

 املوضة تعود، أحتفظ باألشياء إلعادة استعاملها
من جديد

 آخذ املالبس التي مل تعد جيدة لعند الخياطة
إلصالحها

أعمل بإبداع وأعدل املالبس بشكل يعجبني

 أعطي املالبس التي مل يعد قياسها مناسبا إىل
 أصحاب ميكنهم استخدامها، وقبل كل يشء

أبدأ مبالبس األطفال

 يعد الطبخ باستعامل كميات أقل من التوابل
والزيوت مفيد للصحة

 أقوم بطهي الخضار يف نفس الوعاء الذي
 استخدمته لطهي اللحمة، كام هو الحال يف

كتري من الوصفات

 أخصص حاوية للزيت املستعمل وعندما متتىلء
الحاوية أتخلص من الزيت بشكل صحيح

 ال يعترب ضارا بصحة اإلنسان، لكنه ميكن أن يكون
 ضارا بالنظام البيئي إذا تم التخلص منه

بطريقة غري صحيحة

ميكن للمستخدم يف املنزل أن يضعهم:

إلعطاء حياة جديدة للمالبس التي مل تعد تعجبك

للتربع باملالبس املستعملة:

 استخدم حاويات الكاريتس الصفراء ”كاريتس
دونا فالوريه“ وعددها 30

 تقوم الجمعيات االجتامعية بإفراغها مرتني يف
األسبوع

 لإلقدام عىل مبادرة إيجابية، تعرب عن االهتامم
باالحتياجات

يف البياتافورما ايكولوجيكا
يف االيكوموبيليه إذا كانت الكميات قليلة

 ميكن للمستخدم غري املنزيل أن يطلب باالتفاق
أخذهم من املنزل

 إذا تم التخلص بطريقة غري صحيحة من الزيت
 النبايت املستهلك قد يؤدي ذلك إىل خلل

 يف محطات تنقية املياه وإىل تلوث األنهار،
 البحار، األحواض املائية، آبار مياه الرشب

 والرتبة. كام أنه يزيد من التكاليف اإلجاملية
 ملحطة تنقية املياه. تتم معالجة الزيوت
 النباتية املستهلكة من خالل ”التجديد“،

 ويتم استعامله إلنتاج وقود الديزل الطبيعي
أو مواد أخرى
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ملاذا

ملاذا

ملاذا

أعيد التدوير

أعيد التدوير

أعيد التدوير

بطاريات مستهلكة

أدوية منتهية الصالحية

حرب وخراطيش

كيف

كيف

كيف

أقلل-أستخدم مجددا

أقلل

أقلل-أستخدم مجددا

رى
أخ

ت 
ايا

نف

 تعترب البطاريات املستهلكة ملوثة بدرجة كبرية، مبا أنها تحتوي
 عىل مواد تشكل خطورة عىل البيئة وعىل صحة اإلنسان

مثل الكادميوم، الزئبق، النيكل والرصاص

يجب وضعهم:

 يف واحدة من الحاويات السبعني (70)
املوجودة يف مناطق مختلفة من البلدية

 يف الحاويات الستني (60) املوجودة داخل
املدارس، املكاتب العامة، املراكز التجارية

يف البياتافورما ايكولوجيكا أو يف االيكوموبيليه
 تحتوي البطارية الواحدة عىل 1 غرام من الزئبق تقريبا،

وهي كمية كافية لتلوث 1.000 ليرت من املاء

 ال أرميهم مطلقا مع نفايات أخرى ولكن يف
الحاويات املخصصة

 من املحتمل أن ترض املكونات الفعالة لألدوية
 بالبيئة، ألنه يف حال رميها بشكل عشوايئ، من
 املمكن أن تلحق الرضر بالرتبة، أن تلوث آبار

 مياه الرشب وأن تسبب تلف أجهزة تنقية
املياه املوضوعة يف شبكات الرصف الصحي

أرمي يف الحاويات املخصصة، دامئا

يجب رميها:
 يف الحاويات املخصصة واملوجودة يف املكاتب

العامة، املدارس، املراكز التجارية

يف البياتافورما ايكولوجيكا

يف االيكوموبيليه

هي نفايات خطرية وملوثة بشكل كبري

لالستعالم الرقم األخرض/مجاين 800.249.467

يجب وضعها:

 يف الحاويات التسعة عرش (19) املوجودة يف
الصيدليات

يف البياتافورما ايكولوجيكا

يف االيكوموبيليه

 أستخدم أسلوب حياة صحي، وأتبع برامج
الوقاية واإلرشاد الصحي

أستخدم بطاريات قابلة إلعادة الشحن
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أرميهم يف األماكن املخصصة

«

 توجد خدمة                     والتي تهتم بشكل دوري
 باستالم الحرب والخراطيش املستهلكة مبارشة من

املركز الذي طلب هذه الخدمة

Ri.Ca.Ri.Ca.



االيكوموبيليه (السيارة البيئية)

متى

أين
ماذا نضع

كيف

 هي محطة متنقلة بني األسواق املفتوحة وبعض مناطق املدينة،
 وهي مجهزة لجمع النفايات، لتخزينها ولنقل كميات صغرية من

 النفايات الخاصة والخطرية والتي الميكن جمعها مثل باقي النفايات
  من املنازل، لكن يجب رميها والتخلص منها حرصا يف البياتافورما

ايكولوجيكا (الفسحة البيئية)

 زيوت معدنية (سيارات-موتوسيكالت) الحد
األقىص 2 ليرت للشخص

 كل األيام من الساعة 8.00 وحتى الساعة 10.30 يف
 األسواق املفتوحة (مركاتو) ومن الساعة 11.00
 وحتى الساعة 12.30 يف مناطق أخرى مناسبة

لوقوف السيارات يف املدينة

 تتوقف هذه الخدمة يف شهري يوليو وأغسطس ويف
.أيام األعياد

اإلثنني:

املنشأة الرياضية

موقف سيارات السوبرماركت

الثالثاء:

األربعاء:

أمام مدارس

منطقة السوق

منطقة السوق

منطقة السوق

(الساعة 10.30-8.00)

(الساعة 10.30-8.00)

(الساعة 10.30-8.00)

Spluga via زاوية ،Guardi via

Marconi via زاوية ،Petrarca via

Grandi via

،UNES

Sardegna via

XXV Aprile via

XXV Aprile via

زيوت نباتية، الحد األقىص 2 ليرت للشخص

بطارية السيارة واملوتوسيكل، الحد األقىص قطعة واحدة

بطاريات (حجر)، مكثفات

مصابيح ترشيد الطاقة، الحد األقىص 2 قطعة

أدوية منتهية الصالحية

عبوات بخاخ، الحد األقىص 2 قطعة

خراطيش حرب، الحد األقىص 2 قطعة

ألعاب صغرية

 أجهزة كهربائية منزلية صغرية (مكواة، تلفون جوال،
)طابعات صغرية

 هذه الخدمة مخصصة ملواطني تشينيزيللو بالسامو، حيث
 يجب عليهم إظهار وثيقة شخصية وإعطاء اسم صاحب

TARI رضيبة التاري          إىل عامل نورد ميالنو أمبينته
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البياتافورما ايكولوجيكا (الفسحة البيئية)

أين

من

متى

كيفماذا يوضع

 البياتافورما ايكولوجيكا (الفسحة البيئية) هي منطقة مجهزة لجمع نفايات معينة، حيث يتم تجميعها حسب األنواع وإرسالها إىل املصانع
 ليعاد استعاملها بشكل صحيح. يسمح بالدخول لسكان املنازل وفقا لنظام البياتافورما ايكولوجيكا كام يسمح بالدخول للمستخدمني

.التجاريني وفقا لنظام البياتافورما وللنظام الوطني املعمول به

شارع بيرتيلال 55
اإلثنني والجمعة من الساعة 08.00 وحتى الساعة 16.00

 الثالثاء، األربعاء، الخميس والسبت من الساعة 08.00
وحتى الساعة 13.00

أبريل/سبتمرب
من االثنني إىل الجمعة من الساعة 08.00 وحتى الساعة 16.00

 ميكن لسكان املنازل الدخول بواسطة كرت الصحة ونظام
.التعريف عن النفس وبعد وزن النفايات

.بالنسبة للرشكات يتم إعطاء كرت خاص للتعريف

 يجب عىل املواطن الوقوف عىل امليزان وإدخال الكرت يف
 الجهاز. عندما تصبح اإلشارة الضوئية خرضاء، يرتفع
 الحاجز وميكن للمواطن الدخول لوضع النفايات يف

 الحاويات املخصصة. يجب اتباع نفس الخطوات عند
.الخروج

 تعترب هذه الخطوات رضورية ليتمكن النظام املعلومايت من
:تسجيل املعلومات التالية

الوزن عند الدخول

الوزن عند الخروج
تسجيل مرات الدخول والكميات التي تم رميها

 يجب عىل الرشكات التي تريد رمي نفايات يف البياتافورما
 بوزن يزيد عىل 30 كغ أو 30 ليرت، إظهار وثائق تعريف

.النفايات، تبعا لألنظمة املعمول بها

www.nordmilanoambiente.euمن أجل الكميات، الحدود والطريقة، ميكن الرجوع إلجراءات الدخول عىل املوقع

السبت من الساعة 08.00 وحتى الساعة 14.00

أوكتوبر/مارس

مواد ناتجة عن عملية هدم صغرية، معادن، أخشاب

بقايا نباتات، زيوت معدنية، زيوت نباتية

بطاريات السيارة واملتوسيكل

بطاريات فارغة تحوي رصاص

بطاريات صغرية (حجر) وأدوية منتهية الصالحية

حرب

ثالجات، تلفزيونات، شاشات، أجهزة
كهربائية منزلية

:RAEE

فرشات/مراتب، نفايات كبرية الحجم

إطارات

زجاج، بالستيك، ورق/كرتون

(خطرة):T و/أو Fنفايات عليها رمز

مثبت للشعر) واألكل (مثال: كريم األكل) 
عبوات بخاخ املستحرضات التجميلية (مثال: مزيل رائحة،

«
«
«

«

«

«

«
«
«

«

«

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

 يستطيع الدخول كل املقيمني يف تشينيزيللو بالسامو
 والرشكات التي لها مقر يف البلدية وتعمل بها، عىل أن

TARIيكونوا قد سددوا رضيبة التاري

 مواد سامة وقابلة لالشتعال بكميات قليلة (أمونياك،
 ثاليث الكلور، مبيضات/كاندجينا، دهانات، الصق،

...)ممددات، إلخ

(خطرة):T و/أو Fنفايات عليها رمز

(الساعة 12.30-11.00)

(الساعة 12.30-11.00)

(الساعة 12.30-11.00)

موقف سيارات السوبرماركت

الخميس:

الجمعة:

السبت:

Cornaggia via
Casignolo via

Rinascita via زاوية ،Costa Piazza

Mariani Via

يوم الجمعة األول والثالث يف الشهر،

يوم الجمعة الثاين والرابع يف الشهر،

منطقة السوق

منطقة السوق

كل يوم جمعةBattisti Via                    (الساعة 12.30.11.00)

(الساعة 10.30-8.00)

(الساعة 10.30-8.00)

(الساعة 10.30-8.00)

،CARREFOUR
Testi F. via

-
-

-

-

-

-
-

(الساعة 12.30-11.00)

(الساعة 12.30-11.00)

(الساعة 8.00-10.30)منطقة السوق Grandi via



مواد خطريةقابل إلعادة التدويرماذا يعني

عقوبات

مواد مخرشة

مواد قابلة لالشتعال

مواد خطرية

مواد مسببة للتآكل

بويل فينيل كلورورو قابل إلعادة التدوير

ال ترميه يف الطبيعة

  صغر حجم الوعاء
(بعد االستعامل)

نفايات
 معدات

إلكرتونية
وكهربائية

بويل بروبيلني

 بويل ايثيلني
ترييفثاليت

بويل ايثيلني

فوالذ

أملنيوم

 مواد متداخلة أغلبها
من الورق

PVC

PE

PP

ACC
RAEE

PET

CA

  الصق مكتوب عليه «غري مطابق» لألكياس الغري صحيحة: أصفر، يف حال وجود خطأ يف فصل النفايات؛ أحمر، يف حال وجود
خطأ يف يوم وضع النفايات. يف حال عدم وجود تطابق، لن يتم أخذ الكيس/الحاوية.

  تقوم الرشطة البيئية بإخبار مكاتب البلدية بهذه األخطاء التي تقوم بدورها بإرسال تنبيه ومن ثم فرض 
عقوبات مالية (من €150 إىل 500€)

تقوم الرشطة املحلية مبراقبة السلوك الصحيح ألصحاب الكالب.
إن عدم جمع براز الكالب وعدم ربطها بالسلسلة الخاصة يؤدي إىل عقوبات مالية تصل إىل 150 €

«

«

«

C املنطقة

خريطة مناطق جمع النفايات يف تشينيزيللو بالسامو

A املنطقة
B املنطقة

انظر إىل القامئة الكاملة لشوارع املدينة، مقسمة حسب املناطق وحسب جمع النفايات من املنازل، وذلك عىل املوقع
www.nordmilanoambiente.eu



اإلثنني

الخميس

Ghezzi a Via Cadorna)

S. Antonio Via

S. Antonio Vicolo

S. Carlo Via

S. Cottolengo Via

S. Martino Via

S. Paolo Via

S. Saturnino Via

Solferino Via

Soncino Piazza

Tartaglia Via

torricelli Via

Valdossola Via

Valtellina Viale

Valtellina Vicolo

Verdi Via

Vicuna Via

Villa Severino Via

Zaffoni Via

Via Martinelli all’Autostrada)

Gracchi F.lli Via

Greppi Via

Guazzoni Via

Italia Piazza

Labriola Piazza

Libertà Via (da p.za Turati 
a Via Martinelli)

Manara Via

Mariani Via

Martinelli Via

Matteotti Via

Oggioni Via (da 
Via Terenghi a Via Binella)

Palestro Via

Pecchenini Via

Po Via

Ranzoni Via

Rimembranze Via delle

Rinascita Viale (da Via

Cantù Via

Casati Via

Concordia Via

Cornaggia Via

Cornelio Via

Costa Piazza

De Gasperi Via

Deledda Via

Diaz Via

Doria Via

Engels Via

Fermi Via

Ferraris Via

Fra Savonarola Via

Frisia Via

Galilei Galileo Via

Galvani Via

Gasparotto Via

Ghezzi Via

Giacosa Via

Gobetti Via

Gorki Via (da

Amendola Via

Archimede Via

Aurora Via

Avogrado Via

Bandiera F.lli Via

Bassi Via

Battisti Via

Beato Carino Via

Beretta Via

Berna Via

Binella Via

Bixio Via

Brambilla Via

Brancaleoni Via

Bruno Via

Buozzi Via

Cadorna Via

Caduti di Nassiriya P.za

Calamandrei Via

Caldara Via

Campanella Via

Terenghi Via

Testi Viale

Toscana Viale

Umbria Viale

Valle D’Aosta Via

Veneto Viale

Venti Settembre Via

Vergani Via

Villa Rachele Vicolo

Partigiani Viale dei (da 
Via F. Testi a Via Fieramosca)

Partigiani Viale dei (dal 
ponte tangenziale a Viale Testi)

Piccardi F.lli Via

Piemonte Via

Podgora Via

Remigi Via

Romagna Viale

Rosselli F.lli Via

S. Domenico Savio Via

S. Maria Mazzarello Via

S. Pio X Via

Saint Denis Via

Sala F. Via

Sardegna Viale

Schuster Via

Sicilia Via

Sirtori Via

Stalingrado Via

(dall’Autostrada a Viale Testi)

Gozzano Via

Grandi Via

Liguria Viale

Limonta C. Via

Limonta O. Via

Lombardia Viale

Lucania Viale

Marafante Via

Marche Viale

Meroni Via

Milanese Via

Milano Largo

Milazzo Via

Molise Viale

Monte Sabotino Via

Oggioni Via (da 
Via Robecco a Via Terenghi)

Orlando Via

Paravisi Via

Abruzzi Viale

Adamoli Via

Barichella Via

Calabria Viale

Canzio Via

Cervi Via

Colleoni Via

Curiel Via

De Sanctis Via

Don Bosco Via

Emilia Viale

Ferravilla Piazza

Ferri Via

Fieramosca Via

Fosse Ardeatine Via

Friuli Viale

Fucini Via

Galbiati Via

Giovagnoli Via

Gorki Via

الثالثاء

الثالثاء/الجمعةاإلثنني/الخميس أيام جمع الورق، البالستيك، النفايات الرطبة والنفايات املختلطة:أيام جمع الورق، البالستيك، النفايات الرطبة والنفايات املختلطة:

مرة واحدة يف األسبوع مرة واحدة يف األسبوعجمع الزجاج: جمع الزجاج:
:(DA VIA GUARDI VIA DA) CELLINI VIAجمع الورق، البالستيك، النفايات الرطبة، النفايات املختلطة والزجاجالثالثاء

الجمعة

Alberti VA4:A45ia

Beccaria Via

Bernini Via

BoitoVia

Bramante Via

Brunelleschi Via

Carroccio Via del

Cattaneo Via

Cherubini Via

Chiesa Via

Cilea Via (da Via Risorgimento 
a Via Machiavelli)

Cinque Giornate Via

Cipressi P.za dei

Cipressi Via dei

Albinoni Via

Aleardi Via

Aleramo Via

Arnesano Via

Bach Via

Beethoven Via

Bellini Via

Berchet Via

Bettola Via

Bizet Via

Brianza Viale

Brodolini Via

Buscaglia Via

Carducci Via

Casignolo Via

Casignolo Vicolo

Castaldi Via

Catalani Via

Ciajkovskij Via

Cilea Via (da Via Machiavelli 
a Via M.te Grappa)

Cimarosa Via

Collodi Via

Confalonieri P.za

Copernico Via

Corridoni Via

Corridoni Vicolo

Cremona Via

Crisantemi Via dei

Da Volpedo Via

D’Annunzio Via

Da Cinisello Via

Da Giussano Alberto Via

Da Sesto Cesare Via

Da Vinci Via

De Marchi Via

Della Francesca Via

Donatello Via

Giolitti Via

Gorni Via

Guardi Via

Luini Via

Machiavelli Via

Madre Teresa di Calcutta Via

De Amicis Via

De Ponti Via

De Vizzi Via

Di Nanni Via

Donizetti Via

Einstein Via

Finale Via

Fiume Via

Fiume Vicolo

Fleming Via

Fogazzaro Via

Forlanini Via

Frova Via (da P.za Confalonieri 
a Via delle Libertà)

Frova Via (da 
Via M.te Ortigara a Via XXV Aprile)

Giordano Umberto Via (da 
Via Copernico a Via Paisiello)

Giordano Umberto Via (da 
Via Rinascita a Via Copernico)

Gounod Via

Guicciardini Via

Induno Via

Lavoratori Via dei

Legnone Via

Leoncavallo Vicolo

Libertà Via (da 
Via Martiri di Belf. a P.za Turati)

Lincoln Via (da 
Via De Vizzi a Via Da Volpedo)

Lulli Via

Malpensa Via

Martiri Palestinesi Via

Monte Santo Via (da 
Via Guardi a Via Alberti)

Monti Vincenzo Via

Morandi Via

Moro Aldo Via

Muratori Via

Patini Via

Pergolesi Via

Picasso Via

Porta Carlo Via

Risorgimento Via

S. Eusebio Via

Sarpi Via

Marcello B.Via

Maroncelli Via

Martini Via

Mascagni Via

Menotti Ciro Via

Mercadante Via

Monte Grappa Via (da 
P.za Confalonieri a Via De Ponti)

Monte Grappa Via (da 
Via Cimarosa a Via Macchiavelli

Monte Grappa Via (da 
Via Paisiello a Via De Ponti)

Monte Nevoso Via

Monteverdi Via

Mozart Via (da 
Via Petrella a Via Rossini)

Mozart Via (da 
Via Rossini a Via Paisiello)

Negri Ada Via

Oberdan Via

Pacinotti Via

Paganelli Balilla P.za

Paganini Via

Pagano Via

Paisiello Via (da 
Via Cilea a Via Mozart)

Paisiello Via (da 
Via De Amicis a Via Mozart)

Palazzi Via

Pasteur Via

Pavese Via

Pellico Via

Scarlatti Via

Settembrini Via

Spreafico Via

Vallo Via

Vasari Via

Vespri Siciliani Via

Vespucci Via

Virgilio Via

Zandonai Via

Zola Via

Petrella Via

Pizzi Via

Poma Via

Ponchielli Via

Praga Via

Prati Via

Primavera Via

Puccini Via

Respighi Via

Rinascita Viale (da 
Via Robecco a Via Ghezzi)

Robecco Via

Rose delle Via

Rossini Via

S. Felice Via

S. Felice Vicolo Privato

S. Giuseppe Via

S. Luigi Via

Sant’Ambrogio Via

Sanzio Via

Sauro Via

Signorini Via

Sordello Via

Tolstoj Via

torri dei Paine

Turati P.za

Vivaldi Via

Voltaire Via

Zanella Via

A املنطقةB املنطقة

اج
زج

اج
زج

اج
زج

اج
زج



األربعاء

السبت

اج
زج

اج
زج

Tasso Via

Tiepolo Via

Tintoretto Via

Tiziano Via

Togliatti Via (da 
Via Marconi a Via XXV Aprile)

Toti Via

Trento Via

Trieste Via (da 
Via Alighieri a Via Filzi)

Trieste Via (da 
Via Filzi a Via Monfalcone)

Verga Via (da 
Via Tiziano a Via Togliatti)

Verga Via (da 
Via Togliatti a Via Sala)

Villa Carlo Via

Vittoria della Via

Vittorio Veneto Via

Volontari del Sangue Via

Volta Via

Quattro Novembre Via

Quattro Novembre Vicolo

Roma Via

Sacra Famiglia P.za

Sempione Via

Sottocorno Via

Spluga Via

Stallazzo Vicolo Privato

Stelvio Vicolo

Stretto Vicolo Privato

Togliattti Via (da 
Via XXV Aprile a Via Guardi)

Tonale Via

Turoldo Padre Via

Unità Via

Venticinque Aprile Via (da Via 
Tiziano a Via Togliatti)

Venticinque Aprile Via (da Via 
Togliatti a Via Frova)

Venticinque Aprile Vicolo

Verbano Via

Monte Resegone Via

Nenni Via

Petrarca Via

Pirandello Via

Pisacane Via

Pola Vicolo

Repubblica Via della

Romani Carolina Via

Rosa P.le

S. Francesco d’Assisi Via

S. Giovanni Via

S. Michele Vicolo

Sabin Via

Saffi Via

Sala C. Via

Segantini Via (da 
Via Mantegna a Via Nenni)

Segantini Via (da  
Via Nenni a Via Aquileia)

Spartaco Via

Speri Via

Monte Rosa Via

Monte Santo Via (da 
Via Foscolo a Via M. Ortigara)

Monte Santo Via (da 
Via Garibaldi a Via XXV Aprile)

Monte Santo Via (da 
Via M. Ortigara a Via Guardi)

Monte Vesuvio Via

Montello Via

Monviso Via

Muso Marisa

Ovidio Via

Palladio Via

Parini Via (da  
Via Unità a Via Guardì)

Parini Via (da  
Via Unità a Via XXV Aprile)

Parini Vicolo

Pascoli Via

Pasubio Via

Piave Via

Primo Maggio Via (da Via M.te 
Ortigara a Via Guardi)

Primo Maggio Via (da Via 
XXV Aprile a Via M.te Ortigara)

Giovanni XXIII Via

Giusti Via

Indipendenza Via

Istria Via

Mameli Via

Manin Via

Mantegna Via

Manzoni Via

Marconi Via (da 
Via Togliatti a Via per Bresso)

Marconi Via (da 
Via Toti a Via Togliatti)

Masaccio Via

Micca Via

Missori Via

Modigliani Via (da 
Via Fattori a Via Nenni)

Modigliani Via (da 
Via Nenni a Via per Bresso)

Monfalcone Via

Monte Grigna Via

Monte Nero Via

Frattini Via

Gallo Vicolo del

Garibaldi Via

Gennargentu Via

Gramsci P.za

Gran Sasso Via

Gran Sasso Vicolo

Lamarmora Via

Lario Via

Leopardi Via

Lucrezio Via

Margherita Via

Martiri di Belfiore Via

Martiri di Fossolo Via

Mazzini Via

Moncenisio Via

Monte Baldo Via

Monte Bianco Via

Monte Cervino Via

Monte Etna Via

Monte Everest Via

Monte K2 Via

Monte Ortigara Via

Alighieri Dante Via

Angelico Beato Via

Aquileia Via

Armellini Via

Baracca Via

Botticelli Via

Bresso Via per

Buonarroti Via

Caduti della Liberazione Via

Campo dei Fiori P.za

Cantore Via

Caravaggio Via

Cimabue Via

Della Pila Via

Di Vittorio Via

Don Guanella Via

Fattori Via

Filzi Via

Giorgione Via

Giotto Via

Adamello Via

Alfieri Via

Appennini Via

Appiani Via

Arconati Vicolo

Ariosto Via

Benaco Via

Boccaccio Via

Cadore Via

Canova Via

Capuana Via

Catullo Via

Cavour Via

Cellini Via (da 
Via Guardi a Via Appiani)

Cicerone Via

Colombo Via

Dandolo Via

Dolomiti Via

Don Tazzoli Via

Due Giugno Via

Fonseca Pimentel Via

Foscolo Via

بحر أرض املنتج

1000 1000-100 زجاجة بالستيكية أو كيس بالستيك

1000 تقريبا 400 سنة زجاجة من الزجاج

1000 أكرث من 100 سنة كروت التلفون، للتعبئة وما شابه ذلك

1000-100 1000-100 أطباق ومالعق وشوك بالستيكية

1000-100 أكرث من 1000 سنة أواين من البوليستريول

500 100-10 علب من األملنيوم للمرشوبات

تقريبا 200 سنة تقريبا 400 سنة حفاضات إلستعامل واحد

5 5 لبانة للمضغ

5-2 2-1 أعقاب السجائر

10-8 مالبس من الصوف أو القطن

6-3 3 القسم الداخيل من التفاحة

6 6 أعواد الكربيت بأنواعها

3 3 مناديل ورقية مبختلف القياسات

 2 6 صحف

هل تعلم أنه؟
بخصوص الزجاج ...

ال لألماكن الصغرية غري النظامية لتفريغ النفايات ال ترمي بإهامل النفايات

الزمن الالزم لتحلل النفايات

C مرة واحدة يف األسبوعاملنطقة جمع الزجاج:
األربعاء/السبت أيام جمع الورق، البالستيك، النفايات الرطبة والنفايات املختلطة:

أشهر أشهر

أشهر أشهر

أشهر أشهر

أشهرأشهر

أشهر سنة واحدة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة سنة

سنة

سنة

سنة سنة

يف هذه الحاوية فقط:
زجاجات

(زجاج)

كؤوس
(زجاج)

 أواين مطبخية من
 السرياميك والخزف

يف حال وجود كميات كبرية، يجب رميها يف البياتافورما التابعة للبلدية*

كريستال
(كؤوس وأدوات أخرى)

 أواين من السرياميك
الزجاجي وأطباق

(مثل البرييكس)

أوعية
(زجاج)

يف النفايات املختلطة:

انه رظنا ،هيمر لبق



دليل جمع النفايات املنفصلة

ىل ورق معاد تدويره
مطبوع ع

www.nordmilanoambiente.eu

Ambiente


