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دفع پسماندهای حجیم – روش کار
در منطقه  ،Rendsburg-Eckernfördeپسماندهای حجیم یک بار در سال جمعآوری میشود .بسیاری از اقالم خانگی که در سطل زباله
جا نمیگیرند ،در دسته پسماندهای حجیم قرار میگیرد و در فرآیند جمعآوری رایگان جابجا میشوند .البته همه پسماندهای ضخیم مشمول این
قاعده نمیشوند.

✔

✘

پسماندهای حجیم که مشمول جمعآوری رایگان میشوند ،فقط وسایل خانگی بزرگ و قابل حملی هستند که میتوان
آنها را حرکت داد؛ مثالً :میز ،صندلی ،کاناپه ،قفسه ،بدنه تخت (غیرفلزی) ،اسکرچر گربه ،فرش ،تشک،
چمدان و اسباببازیهای بزرگ.

البته اشیای متعلق به خود خانه از این تعریف مستثنی هستند .بنابراین ،حفاظ رسمی با اتصال محکم ،سینک ،چارچوب پنجره،
در یا قطعات حصار پسماند حجیم محسوب نمیشوند و پسماند ساختمانی هستند .مراکز بازیافت این مصالح را میپذیرند.

مرکز بازیافت
اقالم زیر نیز جمعآوری نمیشود:
•	قطعات کوچک :اینها را باید درون سطل زباله بریزید .البته در صورت پر بودن سطل ،میتوانید در کیسه زباله  AWRبریزید
(در روز جمعآوری سطلهای زباله در کنار جاده قرار دهید).
همچنین ،کیسهها و کارتنهای حاوی قطعات کوچک پسماند حجیم محسوب نمیشوند.
• اشیای فلزی :این اشیا را میتوانید به صورت رایگان به مراکز بازیافت  AWRتحویل دهید.
•	لوازم برقی را طبق قانون جاری نمیتوانید به عنوان زباله یا پسماند حجیم دفع کنید.
این اشیا را میتوانید به صورت رایگان به مراکز بازیافت  AWRتحویل دهید.
البته اقالم زیر از این قاعده مستثنی هستند :لوازم برقی که کابل آنها گم شده است یا قطعات الکترونیکی آنها جدا شده است.
اینها به صورت رایگان تحویل گرفته نمیشوند .اینها زباله حجیم محسوب میشوند و بابت آنها هزینه دریافت میشود.
�ادامه در صفحه بعد

www.awr.de

ABFALL I WERTSTOFF I RESSOURCE

�ادامه

اقالم زیر جمعآوری نمیشود:
•	لباسهای کهنه :به این منظور ،ظرفهای لباس کهنه در سطح منطقه قرار داده شده است.
•	جعبههای مقوایی :اینها را میتوانید باز کنید و درون سطل کاغذ قرار دهید یا تا کنید و در روز جمعآوری زباله به صورت بستهبندی شده
در کنار جاده قرار دهید.
• تایر و طوقه خودرو نیز پسماند حجیم نیست .این اشیا را میتوانید با پرداخت هزینه مرتبط به مراکز بازیافت  AWRتحویل دهید.

برای کاهش زمان و هزینه جمعآوری ،رعایت این قوانین ضروری است:

!

�فقط پسماندهای حجیم را تا حداکثر ساعت  6:00روز جمعآوری و
در کنار جاده (و نه رها شده در محوطه) قرار دهید.

� برای جلوگیری از پاره یا خرد شدن پسماندهای حجیم ،نباید آنها را پیش از روز جمعآوری بیرون از منزل بگذارید.
�ماموران جمعآوری زباله موظفند که فقط پسماندهای حجیم "واقعی" را که به صورت مرتب در کنار جاده قرار میگیرند،
جمعآوری کنند .اگر پسماندهای حجیم مختلف در قالب یک توده کنار جاده قرار گرفته باشند ،اصالً جمعآوری نمیشوند.

روزهای جمعآوری پسماندهای حجیم را میتوانید اینجا بیابید:
 - www.awr.deقویم شخصی جمعآوری فقط با یک کلیک
تلفن سرویس - (0 43 31) 345 - 123 :ما آماده کمکرسانی به شما هستیم
 - AWR-Appfallبه صورت خودکار به شما یادآوری میکند و اطالعات کلی کامل را ارائه میکند
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