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بك الخاصة النفايات 
أن من أفضل هي 

رمىت

يمكنك ، الفرز دليل يف ولعائلتك. لك اإلمكان قدر  سهالالفرز يكون أن يجب 
فقم ، شك يف كنت إذا تبدأ. أن تحاول أن هو يشء أهم نفاياتك. فرز كيفية معرفة 
 يفالنفايات. برمي عادة أنت تقوم حيث هناك ، الزائدة النفايات يف النفايات برمي 

الجيد:للفرز الرئيسة القواعد بعض ييل ما 
الغطاء.إزالة يجب وربما املحتويات من  تماماخالية العبوة تكون أن يجب 

لم إذا فصلها. فيجب ، مختلفة مواد عدة من تتكون النفايات كانت إذا 
لها. تكوينااألكثر للمواد  وفقاالنفايات بفرز فقم ، فصلها من تتمكن 

والزجاج ، للمعادن واملعادن للبالستيك البالستيك - السليم الحس استخدام 
الزائدة.للنفايات الباقي و للطعام والطعام ، للورق والورق ، للزجاج 



 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

 	
	

	
	
	
	

 

 
 
 
 

ً

ً

البالستيك

فضلكمن نعم 
والفاكهةوالخضار اللحم مخلفات من بالستيكية صواني 

واملثلجاتالزبادي اللبن  مثالمخلفات من وأكواب بالستيكية دالء 
والعصائروالشامبو التنظيف مواد املثال سبيل عىل مخلفات من والقناني البالستيكية العبوات 

بالستيكيةوأكياس املنزلية النايلون لفائف 
(PVCأو اإللكرتونيات عىل تحتوي التي األلعاب )وليست األلعاب 
الفقاعاتلفائف 

املدمجةواألقراص الرقمية الفيديو أقراص أغطية و اللفافات 

فضلكمن ال 
الزائدةالنفايات يف رميها يجب  الفلنيفالمنغو 
يفأو البیئة حاویة يف ترمى أن يجب   الخطربرموز املمهورة القناني و البالستيكية العبوات 
دویرالتإعادة محطة 
الصيدلية(يف تسليمها يجب )األدوية الزائدة النفايات يف ترمى أن يجب  األدويةعبوات 
ضخمةالالنفايات يف يرمى أن يجب املطاط

الزائدةالنفايات يف رميها يجب المیالمینمن وغیرھا مارغریت ماركة من الطاسات 
السباحة وأجنحة السباحة وألعاب املطاطية واألحذية املطر مالبس  مثال،   PVCرمييجب 

الضخمةالقمامة يف  السباكةوأنابيب 



من كل وضع يمكنك ، تذكر 
يف واللني الصلب البالستيك 

للبالستيك.املخصصة الحاوية 
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الورق

فضلكمن نعم 
بالستيكية(أغلفة )بدون وإعالنات ومجالت أسبوعية ومجالت صحف 

البالستيكي(الجزء ذات املغلفات ا )أيضاملغلفات و الرسائل 
كتيبات

مصورةنسخ 
الرسمو الكتابة أوراق 

فضلك من ال 
ساحة يف أو الكبرية القمامة يف )مجمعة لكرتون اعند يرمى أن يجب والكرتوناملقوى الورق 

القمامة(
الزائدةالنفايات يف يرمى أن يجب الهدايا تغليف ورق 

الزائدةالنفايات يف ترمى أن يجب شابهوما الطحني وأكياس الشوفان أكياس 
التدويرإعادة محطة إىل تذهب الكتب 

الزائدةالنفايات يف ترمى أن يجب الحبالو الهدايا لف أرشطة 
الزائدة النفايات يف ترمى أن يجب البيتزاعلب 

القمامة(ساحة يف أو الكبرية القمامة يف )مجمعة لكرتون اعند ترمى أن يجب البيضصواني 



ً
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أو  مكرمشايكون أن للورق يمكن ، تذكر 
.رطباأو  متسخاليس لكن -  ممزقا
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الزجاج

فضلكمن نعم 
الزجاجيةالقناني 

املربىزجاجات 
املحفوظالطعام زجاج 

النبيذزجاجات 
الكريستال()ليس الرشب زجاج 
الحجمكبرية املكسور الزجاج قطع 

فضلكمن ال 
التدويرإعادة محطة يف أو البيئيات حاوية يف الزجاجيالفن و الكريستال 

الضخمةللنفايات واألباريقواألكواب األطباق  مثال، الخزف 
الضخمةللنفايات للحرارةاملقاومة واألطباق الزجاج 

يف أو البيئيات حاوية يف للكهرباءاملوفرة الكهربائية واملصابيح الكهربائية املصابيح 
التدويرإعادة محطة 
الصيدلية(يف األدوية )مخلفات الزائدة للنفايات الطبيةاألدوية زجاج 
الضخمةللنفايات األرضمن معت جالتي املكسور الزجاج قطع 
الضخمةللنفايات املرايا



ً ُ

تذكر
،الزجاج عىل غطاء هناك كان إذا 

مثاليوضع و زال يأن يجب 
البالستيكمع أو املعدن مع 



 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

 	

 	
 	
 	
 	
 	

املعدن

فضلكمن نعم 
املرشوباتعلب و املعلبات علب 

الزجاجأغطية مثل املعدنية األغطية 
الكبسوالت

الشموعحامالت 
املقالياتو القدور 

األملنيومورق صواني 
القهوةكبسوالت 

املطبخسكاكني و املقصات األكل، أدوات 
القصديرورق / الستانيول 

فضلكمن ال 
يف فرزها يجب البطاريات( أو بالكهرباء وصله يمكن ما )كل إلكرتونيات عىل املحتوية املعادن 
التدويرإعادة محطة يف أو البيئيات حاوية 

التدويرإعادة محطة يف أو البيئيات حاوية يف فرزها يجب الرذاذ علب 
املتبقيةللنفايات البطاطا رقائق أكياس 
املتبقيةللنفايات الحرارية األكياس و التفريز أكياس 
املتبقيةلنفايات لالقهوة أكياس 

املتبقيةللنفايات شابه ما أو البالستيك من القهوة كبسوالت 



إلكرتونيات، عىل يحتوي املعدن كان إن تذكر، 
محطة يف أو البيئية الحاوية يف فرزها فيجب 
التدوير.إعادة 
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الطعام مخلفات 

فضلكمن نعم 
التعليب()بدون الخام و ة املحضالطعام مخلفات جميع 

الخضارو الفواكه 
العظامو الحسك اللحوم، 

البيضقشور 
األسماكو القرشيات 
الشايأكياس و القهوة مرشحات 

مةاملقلالزهور 
الورقيةاملطبخ مناشف 

فضلكمن ال 
املتبقيةللنفايات اإلستعمالواحدة الخرق و القطن أعواد الحفاضات، 

املتبقيةلنفايات لاألخرى األقشمة و التنشيف فوط 
املتبقيةلنفايات لالبيتزاعلب 
املتبقيةللنفايات العصائر و الحليب علب 

مغلقةأكياس داخل توضع و املتبقية للنفايات القططفضالت تراب 
مغلقةأكياس يف و املتبقية لنفايات لاألليفةالحيوانات ش رف



ً

نصائح  5
الصيف:حرارة يف والريقات والذباب الروائح مخاطر لتقليل جيدة 

رميها.قبل جيدا الطعام فضالت بتقطري قم .	1
اللحوم(.و األسماك )مثل ورقية مناشف يف الرائحة أو / و للتلف القابلة األطعمة بتعبئة قم .	2
بعقدة.أربطها و اء الخضاألكياس تمأل ال .	3
فيها.ثقب حصول يتم ال بحيث الخارجية الحاوية يف بعناية اء الخضاألكياس بوضع قم .	4
دفعة كيسني استخدم و الحارة الفرتات يف يومني كل مرة خاصتك اء الخضاألكياس بتغيري  قم .	5

األمر.لزم إذا واحدة 

الخرضاء األكياس تستخدم أن تذكر، 
 أبداتستخدم ال و الطعام لفضالت 

األكياس.من األخرى األنواع 
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املتبقيةالنفايات 

فضلكمن نعم 
العصريو الحليب كرتونات 
البيتزاكرتونات 

القهوةأكياس و البطاطا رقائق أكياس 
النسائيةالفوط و الحفاضات 

الكهربائيةاملكانس أكياس 
الهداياورق 

الفلنيالفالمنغو 
مغلقة أكياس يف  موضوعااملنزلية الحيوانات فراش 

فضلكمن ال 
للبالستكالبالستك

للورقالورق 
للزجاجالزجاج 
للمعدناملعدن 

الطعاملفضالت الطعامفضالت 
التدويرإعادة محطة أو البيئة لحاوية الخطرية النفايات 

املقوىللورق املقوى الورق 



النفايات أن من شك يف كنت إذا تذكر، 
فقم إستعمالها، إعادة يمكن بك الخاصة 
املتبقية.النفايات يف برميها 



 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

املقوى الورق 

فضلكمن نعم 
تطبيقها(و طويها )يجب الصغرية كما الكبرية الكرتونية الصناديق 

الكرتون
الرحيلصناديق 

املموجاملقوى الورق 
شابهما و األسنان معجون اإلفطار، طعام علب من العبوات 

التواليتو املطبخ ورق لفائف كرتونات 
البيضكرتونات 
األحذيةكرتونات 

فضلكمن ال 
للورقالورق

للورقاملجالت و الصحف 
املتبقيةلنفايات لاملتزيتو املتسخ املقوى الورق 

املتبقيةللنفايات  بالطعام باإلحتكاك مبارشة تعرضت التي العلب و البيتزا كرتونات 
املتبقيةللنفايات )الفلني(الفالمينغو 

التدويرإعادة محطة إىل املغلفة الكتب 
و الكبرية النفايات أو املتبقية للنفايات الطالء أعمال عند املستخدم املقوى الحماية ورق 

شفافكيس يف يوضع 



ً حاوية أي  متواجدايكن لم إن املقوى. الورق حاوية إىل املقوى الورق توصيل يجب 
بحبل ربط يو  تمامامسطح بشكل خاصتك املقوى الورق ضغط يتم فإنه مقوى، ورق 

الكبرية.النفايات بجانب وضعه و كرتوني صندوق داخل جمعه يتم أو 
املتبقية.النفايات إىل يذهب فإنه املقوى، الورق عىل طعام بقايا هناك كانت إذا تذكر، 

ُ ً
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الكبريةالنفايات 

فضلكمن نعم 
مرت( x 1 2،1األقىص )الحجم اللوالب ذات املراتب و األريكة  مثالـ األثاث 

الهوائيةالدراجة مثل املعادن حاوية يف يكون أن بإمكانه ليس الذي املعدن ـ الكبري املعدن و الحديد 
و التلفزة أجهزة اإللكرتونية، الحواسيب مثل ـ املحركات ذات املنزلية املكنات و اإللكرتونيات 

الكهربائيةاملكانس 
البورسلنيو )السرياميك( الخزف 
حاوية يف تكون أن يمكن ال التي األشياء من شابه ما و الفلني السجاد،  مثالـ لإلشتعال القابلة 

املتبقيةالنفايات 
املالبس(خزانة  مثالاألثاث من مفككة و منفصلة )توضع املرايا 

داخل وضعها )يجب الحدائق خراطيم أو املطاطية األحذية املطر، مالبس مثل الطري  PVCالـ 
شفاف(كيس 

فضلكمن ال 
التدويرإعادة محطة إىل تذهب أن يجب البناء نفايات 
التدويرإعادة محطة إىل تذهب أن يجب املغاسلو املراحيض مثل ـ الصحي الرصف أدوات 
التدويرإعادة محطة إىل تذهب أن يجب املشعةاملواد أنابيب 

التدويرإعادة محطة إىل تذهب أن يجب املركزية التدفئة جهزة أ
التدويرإعادة محطة إىل تذهب أن يجب الغازأنبوبات 
التدويرإعادة محطة إىل تذهب أن يجب النوافذ زجاج و النوافذ 
البيئةحاوية أو التدوير إعادة محطة إىل تذهب أن يجب بالبيئة مضة نفايات 



اآلنف األنواع حسب منفصلة الكبرية نفاياتك تضع أن تذكر، 
النفايات أنواع من لبعض حاوية أو مكب هناك كان إذا ذكرها. 

تخص التي تلك عن  بدالاستغاللها يجب فإنه أعاله، املذكورة 
الكبرية.النفايات 

ً
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الخطريةالنفايات 

فضلكمن نعم 
البطاريات
للطاقةاملوفرة املصابيح و اإلضاءة مصابيح 
الحرارةموازين 

املمتلئة(و الفارغة من )كل البخاخ علب 
الضارةالحرشات و النباتات م س

الفارغة(العبوات )كذلك الكيميائيات 
الفارغة(العبوات )كذلك الزيوت بقايا 
التنظيفمواد 
الطالءبقايا 

فضلكمن ال 
الصيدليةيف منها التخلص يجب األدوية بقايا 
الصيدليةيف منها التخلص يجب اإلبر 

التدويرإعادة محطة إىل تذهب أن يجب الضغط سطوانات أ
التدويرمحطة إىل تذهب أن يجب اإلشتعال ذاتية األقمشة و السوائل 
التدويرمحطة إىل القانونية و املستعملة غري النارية األلعاب 



فيجب السكن، جمعية يف بيئة حاوية لديكم كان إذا تذكر، 
يكن لم إن الحاوية. هذه يف الخطرية النفايات رمي عليك 

يف الخطرية النفايات  رمي يجب فإنه بيئة، حاوية لديكم 
التدوير. إعادة محطة 



بنااتصل 
المزيد قراءة فبإمكانك بك الخاصة النفايات فرز حول سؤال لديك كان إذا 

تحديث بإستمرار يتم حيث ،  www.ballerup.dk/affaldالموقععلى 
الغربية الجهة محروقات على اإلتصال يمكنك أو النفايات، فرز معلومات 

 (Vestforbrændings) الزبائن.خدمة
60 70 25 70 هاتف: 

Kundeservice@vestfor.dkإلكتروني: بريد 

ET SAMARBEJDE MELLEM  –

http://www.ballerup.dk/affald
http://Kundeservice@vestfor.dk
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