
ئح ونصا حيل 

 كل صندوق نفايات عضوية مجهز بغطاء مصنوع
 من المواد العضوية وبالفلتر. ولكن ينصح رغم ذلك

 اإلنتباه للنصائح التالية، لكي يصبح صندوق المخلفات
العضوية خالياً من الديدان والروائح الكريهة.

    إختار مكان بارد في الظل  .1
      قم بفرش أرضية صندوق النفايات العضوية بورق جرائد .2
 قم بلف القمامة العضوية بورق جرائد أو بوضعها في كيس ورقي غير .3

         مبطن
اتركها .4 بل  النفايات  صندوق  داخل  العضوية  النفايات  على  تضغط   ال 

             منفوشة
        اغلق الغطاء دائماً بالكامل .5

 قم بمسح حافة صندوق القمامة العضوية دائماً بعد كل مرة بقطعة قماش .6
 مبللة بالخل، حيث أن ذلك يمنع

      الديدان من وضع البيض

الفضالت .7 من  للتخلص  بالماء  العضوية  النفايات  صندوق  غسل   يجب 
 المتبقية بعد تفريغه. بعد ذلك إفتح

يقوم أن  األمان  زيادة  في  يرغب  من  وعلى  تماماً.  يجف  واتركه   الصندوق 
بغسيل الصندوق بالماء المخلوط

           .بالخل

 جير مطفأ أو البدرة المعروفة بإسم المساعدة في حالة هجوم الديدان: قم برش طحين صخري بإستمرار أو .8
الحدائق(   خدمات  مركز  )من  العضوية  النفايات  صندوق   بدرة 

 بداخل الصندوق، حيث أن ذلك يساعد على
                     .تجفيف السوائل ويعمل على تجفيف الديدان

ً    !هام للغاية: ال تستعمل جير الحرايق نهائيا

 ينصح في الشتاء إختيار مكان لصندوق النفايات العضوية يكون خالي من .9
الثلج
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 ةبسنلاب ذيذل سيل اذه

!قالطإلا ىلع يل

هذا يسمح القائه في صندوق النفايات العضوية: :هذا ال يسمح القائه في صندوق النفايات العضوية

 فضالت االطعمة الحيوانية، 
 اللحوم واللحوم المصنعة،

                 ،فضالت األسماك والعظام

 المواد الغذائية المطبوخة
                   ،والفاسدة

 مخلفات الحديقة، مخلفات
 الزهور  والنباتات، قصاصات

                             ،األشجار والحشائش

 فلتر القهوة، فتل الشاي،
 أوراق الجرائد، األكياس

 الورقية، أوراق اإلستعمال
 المنزلي المستعملة في لف

،األشياء
 النشارة، نقالة الحيوانات

 الصغيرة العضوية

 بقايا المواد الغذائية السائلة،
                  ،السوائل

 المواد المنظفة، األربطة،
 الحفاضات النسائية

                ،وحفاضات األطفال

                  ،العبوات، الزجاج

 البالستيك وأكياس القمامة، أكياس القمامة
 السمادية، العلب الصفيح، المعادن، أغلفة اللحوم

 المصنعة، وعلب الجبنة المصنوعة من
 البالستيك، بقايا القمامة، الجلود، الفرو، بقايا
 المالبس، أكياس المكنسة الكهربائية، رماد

النيران، براز
 الحيوانات، نقالة الحيوانات الصغيرة العضوية

 المعدنية

 فضالت الطعام النباتية،
 فضالت الفواكه

 والخضراوات، فضالت
 الخبز، قشور البيض

                ،والمكسرات
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 !!هام إبتداًء من 01.01.2019
 سيتم تفريغ صناديق القمامة وصناديق القمامة العضوية

  !في اسابيع متغيرة كل 14 يوماً
 تسري قواعد التفريغ على الفترات الفاصلة هذه أيضاً

!لصناديق القمامة العضوية واألدوات المنزلية

Landratsamt Waldshut
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Telefon 07751/86 5440, Telefax 07751/86 54 99
abfallwirtschaft@landkreis-waldshut.de
Waldtorstrasse 1, 79761 Waldshut-Tiengen
www.abfall-landkreis-waldshut.de
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هل لديك صندوق النفايات العضوية؟

 إرشادات ونصائح هامة خاصة بإستخدام
صندوق النفايات العضوية
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كيف يمكنني تفعيل فلتر غطاء صندوق النفايات العضوية؟

 لكي يكون صندوق النفايات العضوي الخاص بك
 خالياً بقدر اإلمكان من الروائح الكريهة ولكي ال يشعر
 الذباب والديدان بالراحة بداخل الصندوق فينبغي عليك

 تفعيل فلتر غطاء صندوق النفايات العضوية مباشرة قبل
أول إستعمال.

وهناك إرشادات للإلستعمال مرفقة مع الصندوق.

 عندما تالحظ أن تأثير الفلتر قد أصبح قليل فينبغي
  )تجديد القوام الخاص به )تقريباً كل 2 إلى 3 سنوات

 وبهذا يمكن أن يعطي الغطاء الحماية المثالية من الديدان
والروائح الكريهة.

يتم جلب قوام جوز الهند من:
)Waldshut( من الجهة المسؤولة عن القمامة بمنطقة فالد زود
)Waldshut( وفي البداية من بعض المحالت بمنطقة فالد زود 

دنهلا زوج ماوق

ال يوجد مواعيد لنقل النفايات، يفوتكم
الكثير ! 

فعليك تثبيت التطبيق الخاص بالقمامة
وسيتم اعالمك تلقائياً بمواعيد النقل.

 ، BEN أهم األشياء الخاصة ب
صندوق النفايات العضوية:

 .      صندوق النفايات العضوية( إختيارياً( BEN يعتبر «
                .فعليه طلبه BEN فقط من يريد إستعمال

. ال يوجد رسوم إضافية خاصة ب «

               ستسدد الرسوم السنوية العادية الخاصة بتفريغ                          «
ونقل النفايات والنفايات العضوية. 
»                       BEN 2401 ، 1201 ، 601 :متاح في 3 أحجام.
           

 .سيبدأ التفريغ في تاريخ 01.01.2019

                .سيكون التفريغ كل 14 يوم  «
 :يمكنك إيجاد كافة المعلومات الهامة على موقعنا « «

www.abfall-landkreis-waldshut.dee

معلومات خاصة بنظام الكشف اإللكتروني

  )يظهر نظام الكشف )نظام الكشف اإللكتروني للمواد المزعجة            «
أن يكون هناك مواد مزعجة بداخل صندوق القمامة. 
 المواد المزعجة هي المواد التي ال يجب القائها في صندوق النفايات «
     )العضوية )على سبيل المثال: المعادن والبالستيك والزجاج وبقايا المخلفات. 
 لن يتم تفريغ صندوق النفايات العضوية الذي يثبت أنه مليء بقدر «

كبير بهذه المواد المزعجة، وذلك بعد مرحلة النقل األولى.
 وسيكون التفريغ في هذه الحالة فقط من خالل رسوم يتم «
تحديدها من قبل الجهة المسؤولة عن القمامة   

B
E
N

       عندنا تحت BEN يمكنك اآلن طلب :                
» www.abfall-landkreis-waldshut.de

          )Biotonne-Onlinebestellung(
         » Tel. 07751 / 865432 S
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