رفع النفايات كبيرة الحجم في أوفنباخ
سوف تحصل على موعد النفايات كبيرة الحجم عن طريق رقم الخدمة
إلرشاد المواطنين أو عن طريق البريد  ،545 - 840004 ESOأو عبرمكتب
اللكتروني باستخدام النموذج „طلب للنفايات ذات الحجم الكبير“ عبر صفحتنا
إ
النترنت
على إ
www.eso-stadtservice.de.
مالحظة هامة :يرجى إعطاء تفاصيل عن أي المواد  /الكميات التي يجب جلبها.
ألن المواد /الكميات المسجلة فقط هي التي تخضع للرفع المجاني للنفايات
.كبيرة الحجم
أ
تشمل النفايات كبيرة الحجم على سبيل المثال ما يلي :قطع الثاث ،والمراتب،
الطباق) أ
والدوات المنزلية (غير أ
أ
والرضيات المغطاة بالسجاد ،والموكيت،
أ
.وكلوريد البوليفينيل ،والجهزة الكهربائية ،الغساالت ،وغيرها
وال تشمل النفايات كبيرة الحجم على سبيل المثال ما يلي :النفايات النفطية
والمالبس المستعملة ،والبطاريات ،وحطام البناء ومخلفات مواقع البناء
والنفايات الخضراء ،ورقائق الخشب المضغوط ،والباركيه ،والملوثات ،أ
والبواب/
.النوافذ وبقايا النفايات ،وغيرها
الوضع على جانب الطريق
مساء و الساعة  22:00مساء أو على
على أقر ب تقدير  ،عشية موعد جمع القمامة ما بين الساعة 08:00
!صباحا
أبعد تقدير في يوم جمع القمامة في موعد أقصاه الساعة06:00
تتحمل الجهة المتعاقدة كامل المسؤولية إلى حين استالم شركة
ش.ذ.م.م) النفايات كبيرة الحجم ،وعلى( ESO Stadtservice
.الطرف أ
الول تنظيف الرصيف بعد عملية االستالم

هل نسيت أن تبلغ عن النفايات كبيرة الحجم في
الموعد المناسب؟
ش.ذ.م.م) موعد(  ESO Stadtserviceلهذا الغرض تتيح لك شركة
اكسبرس للنفايات كبيرة الحجم برسوم .لمزيد من المعلومات حول خدمة
!العمالء هاتف رقم545 - 840004 :
أ
للسئلة المتعلقة بالتخلص من النفايات يسعد فريق استشارات النفايات
.بمساعدتكم على الهاتف رقم549 - 840004 :

برميل النفايات المتبقية
تشمل على سبيل المثال ما يلي :الرماد ،والمصابيح الكهربائية ،والفوط الصحية
والورق الصحي ،والمخلفات ،والبورسلين ،والحفاضات وبقايا ورق الجدران،
.والعبوات شديدة التلوث وغيرها
وهي ال تشمل على سبيل المثال ما يلي :فضالت الطعام ومخلفات الحدائق،
والعبوات مثل الورق والزجاج والمصابيح الموفرة للطاقة ،ومصابيح
.الفلورسنت ،والنفايات الخطرة وما إلى ذلك

البرميل/الجوال أ
الصفر/الصفر اء (اختياري(
تشمل على سبيل المثال ما يلي :العبوات ،مثل علب الحليب ،ورقائق
اللومنيوم ،والعلب الصفيح ،وأكواب الزبادي ،أ
أ
والواني التي يمكن التخلص
منها ،الزجاجات اللدائنية /البالستيكية ،وعبوات الستايروفوم ،والعبوات
.المفرغة وما إلى ذلك
مالحظة هامة :ال تشمل نفايات التعبئة والتغليف كل ما هو مصنع من اللدائن
.أو البالستيك
وهي ال تشمل على سبيل المثال ما يلي :العبوات الملوثة ،والزجاج ،والورق،
.وبقايا القمامة والنفايات الخطرة ،والنفايات ذات الحجم الكبير وغيرها

برميل الورق
يشمل على سبيل المثال ما يلي :العبوات الورقية ،وورق الكتابة ،والكتب،
.ودليل الهاتف ،والصحف والكتيبات والصناديق الكرتونية
تنبيه هام :يرجى عدم وضع أي مخلفات ورقية /صناديق كرتونية إضافية بجوار
.البرميل في يوم التفريغ ،حيث أن هذه ال يتم أخذها
وهي ال تشمل على سبيل المثال ما يلي :أ
الوراق شديدة االتساخ ،وورق الصور
الفوتوغرافية  /النظافة الصحية ،وورق التغليف المعدني ،وأكياس المشروبات،
.والورق المصقول ،وورق الكربون وغيرها

برميل النفايات البيولوجية
أيض ا في اوفنباخ برميل النفايات البيولوجية.
منذ أول نيسان/أبريل يوجد هناك ً
بالضافة إلى البراميل المعروفة المذكورة أعاله ،وهو البرميل رقم .4
وذلك إ
يتغي ر فصل النفايات
قد
بهذا
أنه
مالحظة
.يرجى
ّ
أ
يشمل على سبيل المثال ما يلي :نفايات الحدائق مثل الوراق وقصاصات

العشب والزهور و بقايا الخضروات والفواكه ،ثفل/فلتر القهوة ،وبقايا
 ...الشاي /أكياس الشاي ،وبقايا الطعام ،وأكثر من ذلك

وهي ال تشمل على سبيل المثال ما يلي :أكياس البالستيك ،والرماد والمعادن
والزجاج ،وأواني الزهور والعلب الصفيح ،والبراز ،وأكياس القمامة وأكياس
المكانس الكهربائية وأعقاب السجائر .وكذلك أيضا ال تُ عد اللدائن البيولوجية
ضمن النفايات البيولوجية  ،على سبيل المثال ،المصنعة من نشا الذرة ،حتى لو
.وصفت على أنها قابلة للتحلل
ويمكن االطالع على القائمة الكاملة في لوائح النفايات الخاصة بمدينة أوفنباخ
على نهر الماين .وبخصوص أ
السئلة حول البراميل البيولوجية تجيب عليكم
:على هاتف رقم ESOشركة
اللكتروني على العنوان التالي
 545 - 840004 069:أو عن طريق البريد إ
bioabfall@eso-of.de.

بيانات عامة بشأن فصل النفايات

بيانات عامة بشأن فصل النفايات

