Instrucţiuni de sortare
Unde trebuie aruncate deşeurile?
Deşeuri reziduale
Deşeuri bio
În containerul bio trebuie
aruncate deşeurile compostabile
din bucătărie şi grădină, de ex.:
Resturi de mâncare (brută, gătită,
expirată), deşeuri de legume şi
fructe, filtru de ceai şi cafea, oase,
deşeuri de grădină, rumeguş pentru
animale mici, coji de ouă, flori de
ghiveci şi de vază
Pentru colectarea în bucătărie sunt adecvate:
Pungi de hârtie, pungi compostabile de ex. din
amidon de porumb, hârtie de ziar sau prosop de
hârtie pentru bucătărie
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Articole de igienă, creioane, periuţe de dinţi, lavete,
porţelan, sticlă, resturi de lemn, scutece, murdărie,
cenuşă, tapet, saci de praf de aspirator, alimente
depozitate încă ambalate, vopseluri de dispersie
uscate, medicamente

Sfaturi de sortare pentru alte deşeuri
pe www.egst.de/wohin.php
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Container sticlă

Hârtie uzată
Ziare, cataloage, reviste, cărţi, cartoane,
ambalaje din carton, caiete de şcoală, cutii
pliate, plicuri

Sticla de ambalaj ca de ex. borcane de marmeladă,
sticle de şampanie şi sticle de vin, borcănele de
bebeluşi, sticluţe de parfum
Nu pentru sticlă plană (de ex. fereastră sau oglindă)!

Substanţe dăunătoare
Sac galben/ Recipient galben pentru reciclare
Pentru ambalajele din
plastic:
de ex. pahare de iaurt, sticle pentru agenţi de
curăţare, folii, ambalaje din stiropor
din metal:
de ex. cutii de conserve, capace din metal,
folie din aluminiu
din material compozit:
de ex. ambalaje de cafea, pungi de supă,
ambalaje pentru lapte, ambalaje pentru
prăjituri din ciocolată, ambalaje de suc

Resturi de agenţi de curăţare, vopseluri, doze
de spray cu conţinut rezidual dăunător,
medicamente, agenţi de curăţare a pensulelor,
baterii, resturi lichide de vopsea
Autovehiculul pentru substanţe dăunătoare
opreşte de 4 ori pe an în fiecare comunitate din
judeţul Steinfurt. Predarea substanţelor
dăunătoare nu implică niciun fel de costuri
pentru cetăţeni.
Pentru termenele de colectare,
vizitaţi www.egst.de
Punctele de primire pentru
aparatele electrice uzate se
găsesc, de asemenea, pe
pagina noastră de internet.

