ما الذي ميكن وضعه يف حاوية
بقايا النفايات املنزلية؟
يف املتوسط ،ما مقدار النفايات التي يتم وضعها يف حاوية بقايا النفايات املنزلية لكل شخص يف عام 2021؟
 243كيلو! ولكن جز ًءا صغريًا منها هو ما ميكن تصنيفه كبقايا نفايات منزلية حقًا .والبقية ميكن إعادة
تدويرها إذا قمنا بفصله بشكل صحيح ووضعه يف الحاوية املناسبة .تتكون بقايا النفايات املنزلية يف عام
 2021مام ييل:

نفايات الخرضوات والفواكه والبستنة  +بقايا األطعمة  74كجم
املخلفات الورقية والكرتونية

كيف يتم احتساب تعريفة إعادة التدوير؟
ال تزال بقايا النفايات املنزلية لسكان زفايندريخت تحتوي عىل الكثري من املواد القابلة إلعادة االستخدام.
عىل سبيل املثال ،بقايا األطعمة والبالستيك .إذا قمت بفصل النفايات بشكل صحيح ،سيكون لديك بقايا
نفايات منزلية أقل بكثري ،وهذا أفضل للبيئة!
اعتبا ًرا من  1يناير  ،2023سوف تطبق بلدية زفايندريخت تعريفة إعادة التدوير .وبالتايل ،تتكون رسوم جمع
النفايات من جزء ثابت وجزء متغري .يتم تحديد مقدار ارتفاع الجزء املتغري من خالل عدد املرات التي تستخدم
ُخصصة لبقايا النفايات املنزلية أو عدد املرات التي تضع فيها حاوية
فيها الحاوية املوضوعة تحت األرض امل َّ
بقايا النفايات املنزلية عىل الطريق .عندما تقوم بفصل النفايات بشكل صحيح ،لن تضطر إىل رمي كيس بقايا
النفايات املنزلية يف الحاوية املوضوعة تحت األرض أو إفراغ حاوية النفايات الخاصة بك كث ًريا .وبذلك ميكنك
التأثري عىل مستوى الجزء املتغري لرسوم جمع النفايات .ميكنك االطالع عىل مزيد من املعلومات عرب الرابط
التايلwww.zwijndrecht.nl :

 15کیلو

نفايات املنسوجات

الجزء املتغريفصل أفضل للنفايات =
دفع رسوم أقل!

حاوية النفايات
البالستيكية
والعلب وعبوات
املرشوبات

يُحدَّد سنويًا من قبل مجلس
إدارة البلدية

 9كجم

(مبا يف ذلك األجهزة ،و ُحطام األحجار،
والخشب ،والبالستيك الصلب)

بقايا النفايات املنزلية  61كجم
باإلضافة إىل ذلك ،هناك  30كيلوجرا ًما أخرى من النفايات كبرية الحجم سنويًا.

ما الذي ُيسمح بوضعه يف حاوية النفايات البالستيكية وعلب املرشوبات؟

الجزء الثابت

 10كجم

نفايات أخرى قابلة إلعادة االستخدام  24كجم

hvcgroep.nl

حيث نقوم بفرز البالستيك والعلب
وعبوات الرشب كل عىل حدة.
عىل سبيل املثال ،تتحول العبوات
البالستيكية إىل عبوات شامبو
جديدة ،وتتحول العلب إىل علب
جديدة مرة أخرى ،ويصنع من
عبوات الرشب بالط السقف.
ما الذي يُسمح بوضعه يف حاوية
النفايات البالستيكية وعلب
املرشوبات؟

الجزء املتغري

حاوية النفايات البالستيكية والعلب وعبوات املرشوبات  20كجم

الزجاج

البالستيك :ميكن أن تتحول علبة الكوكاكوال إىل جرس
دراجة.

الوضع الجديد اعتبا ًرا من:1/1/2023
يعتمد املبلغ الذي يتعني عليك دفعه
مقابل الجزء املتغري عىل عدد املرات
التي تلقي فيها كيس بقايا نفايات
منزلية يف الحاوية املوضوعة تحت
األرض أو عدد املرات التي ضع فيها
حاوية بقايا النفايات املنزلية الخاصة
بك عىل الطريق.

عند حساب تعريفة إعادة التدوير،
تتكون رسوم جمع النفايات من جزأين:
جزء ثابت (أقل من ذي قبل) وجزء
متغري.

عبوات المشروبات
• العبوات (املرشوبات ،منتجات األلبان)
• عبوات الحساء وصلصة املعكرونة
الوضع حال ًيا:
تتألف رسوم جمع النفايات من
مبلغ ثابت.

تطبيق النفايات  HVCيقدم لك املساعدة! هل ميكنك فصل النفايات بشكل أفضل وأن يكون لديك بقايا
نفايات منزلية أقل؟ اعتبا ًرا من يناير  ،2023ميكنك أن ترى يف تطبيق  HVCامل ُحدَّث عدد املرات التي قدمت
فيها بقايا النفايات املنزلية.

هل ترغب يف الحصول عىل مزيد من املعلومات؟ يُرجى زيارة www.zwijndrecht.nl/recycle-tarief

ما األشياء التي ميكن وضعها يف
حاوية النفايات البالستيكية؟
قم باالطالع:
• هل هذه عبوة؟
• هل هي فارغة؟
• هل كانت مستخدمة يف املطبخ أو الحامم؟
 x3أليس كذلك؟
إذا يتم وضعها يف حاوية النفايات البالستيكية
والعلب وعبوات املرشوبات.
االستثناءات :عبوات الهباء الجوي يم وضعها
يف حاوية بقايا النفايات املنزلية.

العبوات البالستيكية
• عبوات التغليف البالستيكية واألطعمة
• عبوات املنظفات والشامبو والصابون
• عبوات فرش األسنان واملسامري واأللعاب (املنتفخة)
• رقائق املجالت واملنشورات الدعائية
• أوعية زراعة النباتات (األصيص املحيط بالنبات عند
رشائه)
• العبوات واألكياس البالستيكية
• عبوات تغليف القهوة
• األكياس القابلة لالنضغاط (أكياس أطعمة القطط،
منتجات األلبان)
• الرشائط ذات الفقاقيع البالستيكية البارزة
• أكياس رقائق الشيبيس
العلب
• علب األطعمة واملرشوبات
• زجاجات املرشوبات املعدنية
• رقائق األلومنيوم واألطباق املصنوعة من األلومنيوم
• أكواب الشموع الخفيفة وعلب البرية

بقايا النفايات املنزلية :مل يبق سوى القليل.

األوراق القدمية :خطاب الحب يتحول إىل ورق تواليت.

7x

يتم حرق بقايا النفايات املنزلية
يف مركز معالجة النفايات لتحويل
النفايات إىل طاقة .تنبعث الحرارة
أثناء االحرتاق .ومن خالل ذلك
نصنع الحرارة والكهرباء .بعد
الحرق ،يتبقى ما يسمى برماد
القاع ،والذي يعاد استخدامه مرة
أخرى يف األسفلت للطرق.

ميكن إعادة تدوير األوراق
حتى  7مرات .وبذلك تتحول
مجلتك إىل منديل حامم
وعلبة البيض إىل صحيفة.

نفايات الخرضوات والفواكه والبستنة وبقايا األطعمة:
يتحول قرش املوز إىل سامد.
حيث نصنع الغاز األخرض والسامد
من نفايات الخرضوات والفواكه
والبستنة وبقايا األطعمة .عىل سبيل
املثال ،نحول مجموعة قدمية من
الزهور إىل غاز أخرض ونُح ِّول عظام
األسامك إىل سامد.
نفايات الخرضوات
والفواكه والبستنة
 +بقايا األطعمة

املخلفات الورقية
والكرتونية

بقايا النفايات املنزيل

ما الذي ُيسمح بوضعه يف حاوية بقايا النفايات املنزلية؟
• أكياس الشيبيس
• الفلني
• أكياس الشاي وحبوب القهوة وفالتر القهوة
• الورق والكرتون امللدن والصور امللدنة
• الحافظات ومجلدات حفظ األوراق والحافظات ذات الجزء • العلكة
امللولب
• علب البيتزا التي بها بقايا أطعمة أو دهون
• املناشف الصحية والسدادات القطنية وحفاضات سلس
• األوراق والكرتون املبلل و/أو املتسخ ،مثل أوراق صنع
البول والحفاضات التي تستخدم ملرة واحدة
الخبز وأغلفة الزبدة
• الهباء الجوي (الكرمية املخفوقة ،مثبت الشعر ،مزيل
• عبوات التغليف املصنوعة من البوليسرتين
العرق)
«الستايروفوم» ،مثل عبوات تغليف الوجبات وأطباق
اللحوم
• األظرف املزودة بفقاقيع بالستيكية
• حقيبة التسوق التالفة أو املكسورة
• حشوة الوسائد ودعابة األطفال
• املناديل الورقية املستعملة وورق املطبخ
• الثقاب وعبوات الثقاب
• شفرات الحالقة
• رماد منفضة السجائر واملوقد وآلة الشواء
• حبوب الزراعة املائية
• رمل قفص الطيور ورمل القطط
• أقنعة األنف والفم والقفازات التي تستخدم ملرة واحدة • أكياس املكنسة الكهربائية

ما الذي ُيسمح بوضعه يف حاوية النفايات الورقية؟
• عبوات التغليف املصنوعة من الورق املقوى (الكرتون)
املستخدمة لتغليف املاسكارا والقشدة والعطور
واألدوية
• العبوات الكرتونية املستخدمة للحلويات وسلطات
الوجبات
• قسائم وإيصاالت الدفع
• الصناديق املصنوعة من الكرتون

• كرتونة البيض ولفائف دورة املياه ولفائف املطبخ
• أوراق الهدايا وبطاقات املعايدة
• أوراق املالحظات واملفكرات وقوائم التسوق
• األظرف املزودة بجزء شفاف (بدون فقاقيع بالستيكية)
• ورق الكتابة والرسم
• الصحف واملجالت القدمية
• كتب القراءة والكتب املصورة التالفة
• الكتيبات الدعائية (بدون الغالف البالستييك)
• املناديل الورقية وحقائب حمل األشياء
• أوراق التصوير والفاكس
• الورق املقوى (الكرتون) وعبوات التغليف الورقية
املستخدمة لتغليف حبيبات الشوكوالتة املغطّاة
بالسكر والشاي واألرز والبسكويت والبرية والبيتزا
املجمدة

ما الذي ُيسمح بوضعه يف حاوية نفايات الخرضوات والفواكه والبستنة وبقايا األطعمة؟
• األغذية الفاسدة
• البقايا الصغرية
• أوراق الشاي السائبة وتفل القهوة
• األزهار املقطوفة والنباتات املنزلية
• الحشائش ونفايات التقليم الصغرية والعشب املقطوع
واألوراق
• روث وتنب وقش الحيوانات األليفة الصغرية مثل
األرانب والهامسرت

• قرش وبقايا الخرضوات والفواكه والبطاطس
• بقايا األطعمة (مبا يف ذلك عظام السمك واألصداف
وعظام اللحوم)
• قرشة الجنب بدون بالستيك
• الخبز واملعكرونة واألرز
• قرش البيض
• قرش الفول السوداين واملكرسات

