Інструкція по сортуванню сміття для приватних домогосподарств

Немає пластику –
немає і біопластику

Саме тут:
маска хірургічна
та FFP2, також
швидки тести

Жовтий контейнер

органічні відходи

Макулатура

залишкові відходи

Метал
Банки для їжі та напоїв, кришки, жерстяні
відра, миски, алюмінієві кришки, фольга,
столові прибори, сковородки, кастрюлі,
кухоні терки, відкривачки для консервів,
цвяхи та арматура, садовий інвентар

Кухонні відходи
Такі як залишки овочів і фруктів, тверді
харчові відходи, рослинна олія, м‘ясо, риба
та ковбасні відходи, кістки, чайна гуща,
чайні фільтри та пакети, кавова гуща та
фільтри, яєчна шкарлупа, шкірки цитрусових,
бананові та горіхові відходи

Газети, журнали, коробки, книги, каталоги,
буклети, складні коробки, папір для
письма, паперові обгортки, рекламна
пошта, картон, клаптики паперу

Предмети гігієни
Вологі серветки, підгузники, ватні тампони,
бинти, медичні прокладки, тампони, губки,
презервативи, вата, одноразові рукавички,
зубні щітки, одноразові бритви, носові
хустинки

Композитна упаковка
Tetra Pak, картонні коробки для напоїв і
молока, вакуумна упаковка
Пластик
Плівки: сумки-переноски, пакети для
морозильної камери та сніданку, харчова
плівка, штори для душу
Пляшки: від миючих засобів та засобів
догляду
Стаканчики: для маргарину, та молочних
продуктів
Пінопластові вироби: упаковки з
пінопласту та полістиролу, упаковка для
овочів та фруктів
Вироби з пластику: іграшки, відра, миски,
лійки, вішалки, ширми, вимикачі
Сюди не входять: вироби з дерева, скла,
паперу, картону, текстилю та електронні
вироби
Будь ласка, викидайте упаковку без
інгредієнтів у жовтий контейнер.
Відєднайте алюмінієві кришки від
пластикових стаканчиків.

Скло
Дзеркала, оптичне скло, лампочки, поїлки

Відходи з городу
Обрізка дерев і кущів, газонів, голки, листя,
бур‘яни, частини квітів та рослин, старий
грунт для горщиків

Побутові дрібні товари
Глина, порцеляна, керамика, фаянс,
одноразові запальнички, косметика,
термоси

Папір
Забрудненний газетний папір, стиральний
папір, відходи від утримання дрібних тварин,
такий як гній, підстілка від дерев’яної тріски,
волосся, пір‘я

Текстиль
Панчохи, залишки тканини та шкіри,
ганчірки для прибирання
Розваги та носії даних
Відеокасети, музичні диски, платівки,
слайди, дискети

Різне
Наприклад зола з дерева, торф

Інформвція та поради:
04941 16-

7070

abfallberatung@landkreis-aurich.de

Завантажити PDF:
www.mkw-grossefehn.de

Різне
Шпалери, котячий туалет, сміття, фільтри з
витяжок, недопалки, фотографії, кулькові
ручки та заправки, фломастери, олівці, у
тому числі й кольорові, віск для свічок,
вугільна зола, папки, пергамент та папір
для випічки
Старі ліки

