صغير جداً لكن
إنتبه بشكل خاص للنفايات الخطرة خطر جداً
النفايات التي تحتوي على مواد خطرة  ،يمكن ان تش ِّك ُل خطراً كبيراً على الصحة و
 .البيئة  ،حتى لو كانت بكميات قليلة
من المهم جدا هو تصنيف هذه المواد الخطيرة بشكل صحيح و عزلها من النفايات
األُخرى و تسليمها ألماكن إستالم النفايات الخطرة ،من أجل إعادة تكريرهذه النفايات
الخطرة و اإلستفادة منها من جديد أو معالجتها بالشكل المناسب إلبطال خطورتها
تقوم ُك ّل بلدية بتخصيص أماكن إلستالم النفايات الخطرة

ً
عالمة مِن هذه العالمات على علب ٍة ما ،فهذا معناه أنَّ العلبة
إذا رأيت
َ
تحتوي على مادّ ٍة خطِ َرة .أحيانا قد ال توجد هذه العالمة على العلبة فلذلك
ف على المواد َ
الخطِ َرة  ،ف ُي ْر َجى الحذر
من الظروري ال َت َع ُّر ْ

دليل تصنيف
النفايات المنزلية

غاز تحت ضغطٍ
عالي  ،أو غاز مضغوط

خطر على البيئة

قابل لإلنفجار

خطر على الصحة

ُمظِ ٌّر للصحة

مادّ ة حارقة للجلد

SÄHKÖLAITTEET

سام جدّ اً

مادّ ة ُمؤ ْكسِ دة

VAARALLINEN JÄTE

األجهزة الكهربائية و األلكترونية

النفايات الخطرة

يمكن ان تأخذ الجهاز القديم ،
الى نفس المحل الذي تشتري
منه جهازاً جديدا .أو تأخذها
الى محالت إستالم النفايات
واإلستالم هو مجّ اني للعوائل
يعني أنك ال تدفع شيئا ً عندما
يأخذوا منك الجهاز المكسور

يمكنك ان تأخذها الى مركز
إستالم النفايات التابع لشركة
النفايات
ال تأخذ الشركة أية رسوم عن
النفايات التي تجلبها العوائل و
األفراد ،بعكس نفايات الشركات حيث تأخذ الشركة عليها رسوم و
ليست مَجّ انيّة ،و من النفايات الخطرة
ـ األصباغ ودهون الطالء السائلة ،و المواد السائلة المستخدمة
ُ
األسطح المختلفة و ايضا ً ال ُع َلب التي كانت
لصقل
ا تحتوي مواد من هذا النوع ـ

* ُك ْل األجهزة الكهربائية التي تعمل على التيار
* المنزلي أو بالبطارية
* البرّ ادات و المجمِّدات
* أجهزة التلفزيونات و الحواسيب أي الكومبيوترات
* ألمكانس الكهربائية  ،أجهزة القهوة  ،التلفونات و
* الراديوات
* انابيب اإلضائة بالنيون و المصابيح اإلقتصادية و Led
* مصابيح الليد

ف على الرموز المستخدمة كعالمة خطر
َت َع َّر ْ

قابل لإلشتعال

ّ
لمحلت التكرير
تع َّلم تصنيف النفايات بشكل صحيح و ُخ ْذها

LÄÄKEJÄTE

األدوية التي ال تحتاجها تأخذها الى
الصيدلية و بدون تكلفة
* الحبوب تضعها في العُلب
* الخاصّة بها ،وإذا ّ
تعذرَ
* ذلك فيمكن وضع الحبوب
* المتناثرة في كيس ش ّفاف
* حيث يمكن
* رؤية محتواه
* تضع أدوية تدمير الخاليا( عادة أدوية عالج مرض
* السرطان) و االدوية التي تحتوي على مادّة اليود  ،تضعها
* في ُع َلب
ُ
ْ
ُ
َ
* مستقلة و ال تخلط مع األدوية األخرى
* تأخذ األدوية السائلة و الدهون و الكريم و ّ
البخاخات و هي
* في ُع َل ِبها األصلية
* المِحرار أو أدوات قياس الحرارة التي تحتوي على مادّة
* الزئبق  ،تضعها في ع ُْلبة منفصلة
* ال ُح َقنْ الطبية ـ سرنجة ـ و الرؤوس الحادّة ُتوضَ ع
* في ُع َلب مغلقة

*ـ الزيوت المستخدمة لتخفيف األصباغ و الطالء و ما شابه ،مثل
* زيت التربنتين ،التنر ،و األسيتون ـ
الرصاص ـ
*ـ ِ
*ـ ّ
البطاريات المستخدمة في السيارات وفي انواع وسائط النقل
* المختلفة ـ
*ـ زيوت السيارات و بقايا الدهون المستخدمة فيها و الفلترات أو
* المُرَ َّشحات للزيت ـ
*ـ بقايا المبيدات الحشرية و المواد المستخدمة لوقاية النباتات من
* الحشرات أو األمراض ،و كذلك ال ُع َلب التي ُتح َف ْظ
* بها هذه المواد ـ
*ـ الخشب الذي ت َّم معاملته بالمواد الحامية من التع ُّفن أو التآكل أو
* الحشرات ـ
* ـ ُكل انواع السموم أو المُع ِّقمات التي قد ُتس َتخدم في المنزل ـ

PARISTOT JA PIENAKUT

البطاريات العادية الصغيرة  ،التي
يمكن أو ال يمكن شحنها
يمكنك ان تأخذ ّ
البطاريات العادية
الصغيرة و ّ
البطاريات التي ُتشحَ ن
من جديد الى محالت بيع األجهزة
الكهربائية و بدون تكلفة
* ضَ عْ الصق على أقطاب
* البطارية ،السالب و الموجب .و إنتبه للبطاريات التي تحتوي
*على مادّة الليثيوم  ،و يمكن
* معرفتها من الرمز  Liالذي يكون مؤشرا عليها
* ضع البطاريات المكسورة في كيس

يمكن إستخدام النفايات التي تم تصنيفها و عزلها بشكل صحيح كمواد أولية في الصناعة إلنتاج
بضائع جديدة  ،و التصنيف الصحيح يساعد في معاملة النفيات بشكل صحيح
ترمي هذه النفايات إ ّما في الحاويات المخصصة لذلك في محل سكنك أو تأخذها الى محل جمع النفايات في االماكن
المخصصة و التي تدُعى بنقطة حماية البيئة
LASI

KARTONKI

PAPERI

الزجاج

الورق ال ُمقوى  ،أي الكارتون

الورق

* ال ُع َلب و القارورات الزجاجية
* القناني الزجاجية  ،ما عدا التي يمكن إعادتها
* للدكان للحصول على قيمتها

* ُع َلبْ الحليب و العصير
* ُع َلب المعجنات و البسكويت  ،أكياس الطحين و
* كرتونات البيتزا
* الكرتونات المستخدمة في تعبئة قناني سوائل
* الشرب أو المشروبات بأنواعها
* الكرتونات الكبيرة المستخدمة في تعبئة أجهزة أو
* معدات و ما شابه ــ يعني الباكيتات ــ

* أوراق الجرائد و المجالت
* أوراق الدعايات
* ظروف الرسائل
* أوراق اإلستنساخ
* دليل التلفونات و الكتب

يجب إزالة أغطية العلب الزجاجية و سدّادات
القناني منها  ،أما ما تب ّقى على عنق الزجاجة فال
داعي إلزالته و كذلك ال داعي إلزالة األوراق
المُلصَ قة على القارورات و القناني و العُلب
الزجاجة

MUOVIPAKKAUKSET

ال ُع َل ْب و القوارير و األوعية
البالستيكية
* قوارير الشامبو و الشامبو المستخدم للجلي
* األوعية المستخدمة لتغليف أو تعبئة المواد
* الغذائية ،مثل عُلب اللبن ،القناني و القوارير
* البالستيكية
* األكياس البالستيكية ،و شرائح البالستيك
* المستخدم في لف بعض الحاجيات
* ،ترمي في الحاوية فقط ما كان نظيفاً .أمّا ال ُم َّتسِ ْخ منها
* فترميه مع النفايات المُس َتخدَمة للحرق

أُ ُ
شطف العُلب التي كانت تحتوي على مواد سائلة ثم ف ِّككْ العلب و الكرتونات و
إكبسها لتتسطح و إجمعها مع بعض كي ال تأخذ مكانا كبيرا في الحاوية

METALLI

المعادن

* ال ُع َلب المعدنية واألغطية أو السدادات
* المعدنية المختلفة
* شرائح االلومينيوم ــ فوليو ــ
* أوعية أو آنية الشمع إن كان لإلستخدام
* داخل أو خارج المنزل
* علب الدهان و األصباغ بشرط أن تكون فارغة و ناشفة وكذلك النفيات
* المعدنية في المنزل
يمكن رمي النفايات المعدنية صغرة الحجم بشرط أن تكون ناشفة و نظيفة  ،أما
النفايات المعدنية الكبيرة بالحجم و الثقيلة ــ يعني سكراب ــ فيجب أخذها الى
مكب النفايات أو األماكن التي تستلم هذا النوع من النفايات المعدنية الكبيرة

ال داعي إلزالة مسامير ضب الجرائد أو ما شابه ،يمكن
رمي هذه الحاجات كما هي في الحاوية المخصصة لذلك

&BIOJÄT

النفايات العضوية يجب رميها في الحاوية المخصصة لذلك
و من النفايات العضوية
* بقايا الطعام
* قشور الخضار و الفواكه
* طحين القهوة و أكياس الشاي
* محارم المائدة
* تراب نباتات الزينة المنزلية  ،و النباتات التالفة
ال تستعمل أكياس النايلون لجمع النفايات العضوية ،و من
الضروري ترشيح المياه منها قبل ان تأخذها الى الحاوية

*4&,"+5&&/&3(*",4

النفايات قابلة لالحتراق

TEKSTIILIT

األقمشة بأنواعها
* المالبس
* األحذية
* أقمشة المنزل ،مثل الشراشف و أقمشة
* الفراش
تظع األقمشة النظيفة و الصالحة في كيس مُغ َلق.
األقمشة الغير صالحة ترميها في حاوية النفيات
المُس َتخدَمة للحرق

يتم حرق النفايات التي ال يمكن إعادة تكريرها و تصنيعها من جديد ،بل يتم إستخدامها لتوليد الطاقة ،وهذه الطاقة
تستخدم في التدفئة المركزية و لتوليد الطاقة الكهربائية  ،ومن هذه النفايات
* البالستيك
  styroxالستايروفوم فللين* الورق المُقوّ ى الم َّتسِ ْخ ،و االوراق و النيلون المستخدم
 في التعليب و التغليف* ُع َلبْ الهدايا و االوراق المستخدمة لِ َل ِّفها
* الحاجيات المستخدمة للتنظيف أو النظافة الشخصية
* المالبس و االحذية و االقمشة التالفة و التي ال يمكن إستخدامها للتكرير
* أكياس األوساخ التي تستخدم في المكانس الكهربائية  ،و النفايات الناتجة
 من تنظيف المنزل* بقايا و نفايات السكائر و رمادها ،و الرماد عموما
* العلكة
* نشارة الخشب و ما شابه ذلك و الذي يستخدم كمرافق لقضاء الحاجة للحيوانات المنزلية
* القطع الخشبية الصغيرة

