ﺧدﻣﺖ ﮐﺎاﻧﺗظﺎم ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ

ریستوران (کیٹرنگ )کے لیے فضلہ کو الگ
کرنے کے لیے ہدایت نامہ

جب ہم سب جانتے ہوں کہ فضلہ کو کس طرح الگ کیا
جائےتو زندگی مزید آسان ہو جاتی ہے

مزید پائیدار دنیا میں آپ کی رشاکت
کیٹرنگ کا ایک مطلب ثقافت ،معیشت اور معارشتی تعلقات سے نپٹنا بھی ہے آپ کی طرح اور بھی بہت سے
لوگ ہیں جنہوں نےہمیں کھانے کے ذریعے دور اورنزدیک مختلف دنیاؤں کے قریب جانے کی اجازت دی ہے۔
Aprica

اس ہدایت نامہ کے ذ ریعے ہم آپکوبلدیہ (کمونے)کا قانون بہرت طور پر سمجھنے اور آپ کے کا روبار کے فضلہ
کو صحیح طرح الگ کر کے رکھنے میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔
Aprica

ماحول دوستانہ رویہ اپنانے کےعزم کے اظہار کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
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علیحدہ فضلہ جمع کرنے کا طریقہ
آپ جیسی ریستوران (کیٹرنگ) کی رس گرمیاں نام نہاد غیر گھریلو صارفین کے تحت آتی ہیں۔
یہاں نیچے آپ کو کوڑے کو صحیح طرح الگ کرنے سے متعلق معلومات مل جائیں گی۔
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بھورے ڈبے میں اور شیل کے ساتھ بھورے ڈبےمیں

ان عالمات کے ساتھ متام مواد کھاد کے قابل
(کمپوسٹ ایبل) ہے
تھیلے  ،خریداری کے لفافے ،کاغذ ،کھانے پینے
کیلئےبا ئیوپالسٹک کے لفافے اور کمپوسٹ ایبل
جیل کے لفافے۔

گالس ،کراکری ،کمپوسٹ ایبل اور بائیو پالسٹک کی
شفاف یا غیر شفاف فلم سے لیپ شدہ گتے کومال
کربنائی گئی کمپوسٹ ایبل پیکیجنگ۔
سگریٹ کے ٹکڑے
لکڑی کا برادہ اور دھول
غیر کمپوسٹ ایبل پالسٹک کے تھیلے
عام کوڑا یا گیال کوڑا

ﺑﺎورﭼﯽ ﺧﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﭽﺮااورﺑﭽﺎ ﮨﻮا ﮐﮭﺎﻧﺎ)ﭼﺎﮨﮯ ﭘﮑﺎ
ﮨﻮا ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﭽﺎ( زاﺋﯿﺪﭘﺎﻧﯽ ﻧﭽﻮڑ ﮐﺮﭘﮭﯿﻨﮑﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔

ٹشو پیپر (نیپکن )اور باورچی خانے کے کاغذ

مولسکس کے خول
انڈوں کے خول
پھلوں اور سبزیوں کا کچرا (جس میں ان کا سخت
خصہ ،خشک پھل اور گھٹلیاں شامل ہیں)۔
کافی کا چھان
قہوے/مرشوبات وغیرہ کا چھان
بیج
کٹے ہوئے پھول
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کاغذ اور گتے
نیلے بن میں

کاغذ اور گتے

گتے کے بڑے اور چھوٹے ڈبے
گتےاور کاغذکی پیکجنگ
کاغذ کے لفافے
کھانے کے لئے گتے کی ٹرےاور ڈبے۔
اخبارات ،نوٹ بک اور رسالے ،چپکنے والے حصوں
(اسٹکر )،دھات اور پالسٹک کے بغیر۔
مرشوبات (دودھ ،جو س،چٹنی) کے گتے کے ڈبے۔
انڈے رکھنے کےگتےکے ڈبے۔
کھانے کی باقیات کے بغیر پیزا کے گتےکے ڈبے

پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے پالسٹک کے ٹکٹ
ٹیکس کی رسیدیں
چکنا کاغذ
بیکنگ کا کاغذ
کھانے کی باقیات کے ساتھ کاغذ کی پیکنگ
پالسٹک اور سیلوفین

تاریخی مرکزکے عالقے کے لیے کاغذ اور گتہ،
بلدیہ کے لوگو کے ساتھ کاغذ کے تھیلے میں ڈاال
جائے گا۔
یاد رکھیں :ڈبوں کو کچل کر تہہ کریں
تاکہ ان کا تھوک کم ہو سکے۔
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شیشہ اور دھات
سبز ڈبے میں

دشیشہ اور
ھات

ﴎاﻣﮏﮐﯽ ﭘﻠﯿﭩﯿﮟ،ﮐﭗ اور ﺟﺎر
)(PIREX

گالس،جگ اورکر سٹل کی اشیاہ۔
پالسٹک کے لفافے
نیون ٹیوبیں
آئینے

تاریخی مرکز کے عالقے کے لئے شیشہ اور دھات
،سڑک کے سبز ڈبے میں ڈاال جائے گا۔

بوتلیں
جار
شیشے کے جار
کھانے کے لئے ڈبے اور ٹیوبیں
مرشوبات اور مائعات کے لئے ٹن پیک
ایلومینیم فوائل
دھاتی ڈبے اور ہینگر
دھات کے ڈھکن
کافی بنانے والے برتن
اسپرے کین جن پر خطرے کی عالمتوں کو لیبل
نہیں کیا گیا ۔
6

پالسٹک
بلدیہ کے لوگو کے ساتھ پیلے تھیلے میں

قلم
چھرتیاں
چٹائیاں
بالٹیاں
خطرناک مواد کے لیبل والے بھرے ہوئے
اسپرے کین
پالسٹک کا فرنیچر اور مصنوعات

توجہ :مائع کے لئیے ٹیٹرا پیک ڈبوں کو
پیلے تھیلے میں نہیں بلکہ نیلے ڈبوں
میں کاغذ کے ساتھ رکھا جائے گا۔
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چٹنی ،کریم ،دہی اور آئس کریم کے لئے ڈبے
کھا نے کی ٹرے
PET

بلبلوں والے کور اور اسی شکل کے انکلوژر
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پھلوں اور سبزیوں کے لئے جالیاں
شفاف کور
دکانوں کے تھیلے اور لفافے
پالسٹک ریپ اور ببل ریپ
پولیسٹر ین کے ٹکٹرے

غیر متفرقہ یا (الگ نہ کیا گیا) فضلہ
رسمئی خول والے ڈبے میں

پینٹ کی باقیات سے گندے کاغذ اور گتےکے ڈبے
چربی
گریس پروف یا چکنا کاغذ
دوبارہ نا قابل استعامل پالسٹک

تیل
کم کھپت اور نیون بلب

ڈسپوزایبل ماسک اور لیٹیکس کے دستانے
رسیدیں
ٹوٹی ہوئی پلیٹیں ،گالس،کپ اور رسامک کی دورسی
مصنوعات
ویکیوم کلیرن کےفلٹرز اور لفافے
تنبیہ :اتنے سائز کے تھیلے استعامل کریں کہ
وہ کے ڈبےخول میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔
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سگریٹ کے ٹکڑے
کافی کے غیر کمپوسٹ ایبل کیپسول
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جرمانہ عائد کیے جانے کا خطرہ کیوں مول لیں ؟
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تھیلوں اور ڈبوں کےباہررکھے جانےکے اوقات کارپر
فضلہ کو صحیح طریقے سے الگ کر کے رکھے جانے کے طریقے
فضلہ کی ترسیل کے لئے استعامل ہونے والےتھیلوں اور ڈبوں کے
صحیح استعامل پر
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یاد رکھنے کے قواعد سادہ ہیں
گندے نیپکن اور باورچی خانے کے کاغذ نامیاتی (آرگانکو) میں جاتے ہیں
متام بچا ہوا کھانا نامیاتی (آرگانکو) میں جاتا ہے
نامیاتی فضلے(آرگانکو)کے لئے رصف کمپوسٹ ایبل تھیلےاستعامل کریں
نیپکن یا ٹشو پیپر گتے میں نہیں بلکہ غیر علیحدہ کیے گئے فضلے(اندفرینسیاتو) میں جائیں گے
ٹیٹرا پیک گتے میں جائیں گے
کھانے کی اشیاہ (روٹی،پھل ،سبزی) کیلئے کاغذ کے صاف لفافے گتے میں ڈالے جا سکتے ہیں
دھات شیشے کے ساتھ رکھی جاتی ہے
پیزا کے صاف گتے کے ڈبے گتے (کارتا) میں جائیں گے ،جبکہ گندے اور کمپوسٹ ایبل رسٹیفکیٹ شدہ
ڈبےجن کے اوپر برانڈ کا نام موجود ہو ٹکڑے کر کے نامیاتی (آرگانکو) میں جائےگا ،گندے اور کمپوسٹ
ایبل کے رسٹیفکیٹ کے بغیرغیر متفرقہ (اندفرینیساتو) میں جائیں گے
کنٹیرنوں کو ان کے متعلقہ ڈبوں میں پھینکنے سے پہلے خالی کریں
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یاد رکھیئے :اپنے کاروبار کا کچرا گلی کے ڈبوں میں مت پھینکیں ،جو رصف چھوٹے پیامنے کے
فضلے کے لیے( جیسے ٹافیوں کےکاغذ ،ٹشو پیپر اور سگریٹ کے ٹکڑوں) کے لیے استعامل ہوتے
ہیں اور ایسے رویے اپنائیں جو ہامرے شہر کو صاف رکھنے میں ہامری مدد کر سکیں
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Aprica

TARI

انہیں بک کرنے کا طریقہ
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جب ہم سب رشیک ہوتے ہیں اور الگ الگ کچرا
جمع کرتے ہیں تو زندگی مزیدآسان ہو جاتی ہے

مزید جاننے کے لیے
apricaspa.it

Aprica SpA - Gruppo a2a
Sede Legale
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia

