
خدمة مقدمة من

دليل فرز النفايات الخاص باملطاعم

عندما نتعلم كلنا الطريقة الصحيحة للفرز ستكون الحياة افضل
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مساهمتك من اجل بيئة سليمة

 ان العمل يف مجال املطاعم  يعني ايضا االهتامم بالثقافة ,باالقتصاد و العالقات الجتامعية. بفضل العديد من زمالئك

وقع التقارب بني الكثري من الثقافات بغض النظرعىل مدى اختالفها, اي من خالل الطعام

من خالل هذا الدليل نريد مساعدتك عىل فهم القوانني

  هنا تجد كل التوجيهات الالزمة العادة تدوير النفايات بشكل صحيح اىل جانب الخدمات التي توفرها لك

Aprica

Aprica

ان خدمات املطاعم تندرج ضمن ما يسمى باالستخدام الغري منزيل 

كيف نقوم بفرز النفايات
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النفايات العضوية

برميل القاممة البني و الحاوية البنية ذات الغطاء  يف الحاوية الزرقاء

 املدينة العتيقة/
 مركز املدينة

 التاريخي
 النفايات
العضوية  الورق و

الكرتون

جميع املواد القابلة للتسميد الحاملة لهذه الرموز

ما ال نلقي

ما ال نلقي

 يف قلب املدينة العتيقة يلقى الورق و الكرتون يف
 كيس الورق الحامل لشعار البلدية

!
 تذكر:عليك بسحق و طوي الكرتون للتقليص

من حجمه
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 انتبه: علب حفظ املرشوبات املصنوعة من
 الترتباك ال تلقى يف االكياس الصفراء بل يف

الحاويات الزرقاء مع الورق
!

الزجاج و االملنيوم

يف الحاوية الخرضاء

 الزجاج و
االملنيوم

 املدينة العتيقة/
 مركز املدينة

 التاريخي

ما ال نلقي
االطباق ,الفناجني واالواين الخزفية

االكواب واالباريق و كل ماهو من الكريستال

االكياس البالستيكية

مصابيح االضاءة املتوهجة واملوفرة للطاقة

مصابيح النيون

املرايا

القارورات

الربطمنات

االوعية البلورية

 االطباق و االواين من االلومنيوم لحفظ الطعام و
تجميده

اوعية املعلبات و انابيب االملنيوم لالستعامل الغذايئ

علب املرشوبات و السوائل

رقائق االملنيوم 

الربطمنات والشامعات

االغطية املعدنية

ابريق القهوة

البخاخات املعدنية الغرياملمتلئة مبواد قابلة لالشتعال

اوعية للصلصات والكرميات و الياغورت و املثلجات

اوعية لالستعامل الغذايئ

من البويل ايثيلني,البوليستريين,البويل بروبلني

اغلفة مفصلة

شبكة الغلة و الخرض

افالم التغليف

اكياس املحالت

اغلفة الفقاعات

رقائق البوليسرتين

 يف قلب املدينة العتيقة يلقى الزجاج و االلومينيوم
يف الحاوية العمومية الخرضاء

البالستيك

يف الكيس االصفرالحامل لشعار البلدية

ما ال نلقي
االقالم

املظالت

السجاد

الدالء

الدالء

البخاخات املعدنية املمتلئة مبواد قابلة لالشتعال

االثاث و املنتجات البالستيكية
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الورق والكرتون املتسخ بالصمغ و الدهان

الشحوم

الورق املقاوم للشحوم

البالستيك الغري قابل العادة التدوير

ما ال نلقي
البطاريات

الزيوت

مصابيح االضاءة املوفرة للطاقة ومصابيح النيون

ادوات املائدة البالستسكية

 الكاممات ذات االستخدام الواحد و القفازات
املصنوعة من الالتكس

الوصول الرضيبية

اكياس شفاطات الغبار

اعقاب السجائر

كبسوالت القهوة الغري قابلة للتسميد

 االطباق املكسورة,االكواب والفناجني و جميع
الزخرفيات

!
 انتبه:تستخدم اكياس باحجام مناسبة حتى ال

تعيق غلق الحاوية

الورق والكرتون املتسخ بالصمغ و الدهان

الشحوم

الورق املقاوم للشحوم

البالستيك الغري قابل العادة التدوير

ما ال نلقي
البطاريات

الزيوت

مصابيح االضاءة املوفرة للطاقة ومصابيح النيون

املنتجات النسيجية

ادوات املائدة البالستسكية

 الكاممات ذات االستخدام الواحد و القفازات
املصنوعة من الالتكس

الوصول الرضيبية

اكياس شفاطات الغبار

اعقاب السجائر

كبسوالت القهوة الغري قابلة للتسميد

 االطباق املكسورة,االكواب والفناجني و جميع
الزخرفيات

 اذا كان لك  شك عن كيفية رمي النفايات
 يف الحاوية املخصصة

ملا تعرض نفسك اىل غرامة؟

الحاوية الرمادية ذات الغطاء

النفايات الغري مفروزة
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القواعد ايل ينبغي تذكرها سهلة للغاية

تلقى املصنعات من الترتاباك مع الورق 

!

 لدينا العديد من الحلول املناسبة لنشاطك التجاري و التي ميكن تفعيلها عند الطلب باالضافة اىل خدمة

TARIجمع النفايات

كيف تحجز هذه الخدمات

Aprica

قم بتنزيل تطبيق

https://www.apricaspa.it/ar/cittadini
https://www.apricaspa.it/ar/cittadini
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