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چگونه زباله هایتان را  تفکیک کنید

 چرا ما باید زباله ها
کلیه پسماندها باید تفکیک شوند؛ این کار هم برای مردم و هم برای محیط را تفکیک کنیم؟

زیست مفید می باشد. تفکیک زباله به معنای آن است که به بهترین شکل 
ممکن بازیافت شده و بتوان از آن محصول جدیدی تولید کرد. در منطقه 
شهرداری، زباله هایش را تفکیک کند.وستفولد، هر فردی باید بر اساس مقررات جمع آوری زباله خاص هر 

چه کار باید کرد:
پسماند غذا باید در کیسه های ویژه پسماند غذا ریخته شود که به شما 

 داده شده است. سر کیسه ها را ببندید و در سطل زباله هایی
 قرار دهید که دارای در قهوه ای هستند. 

پسماند غذا

پسماند غذا هر 
هفته جمع آوری 

می شود.  آیا به کیسه جدید پسماند
 غذا نیاز دارید؟ 

یک کیسه زباله خالی پسماند 
 غذا را به یکی از سطل ها

گره بزنید تا جمع آوری کننده 
 زباله کیسه های جدیدی 

برای شما بگذارد. 

  

روغن ویژه پخت و پز 
در بطری ها و قوطی 

های کنسرو باید به عنوان پسماندهای 
خطرناک در ایستگاه های محیطی یا 

ایستگاه بازیافت نگهداری شوند.

 توجه :

چه کار باید کرد:
 هر پالستیکی که حاوی غذا، نوشیدنی یا دیگر اقالم مصرف شده

 توسط خانوار بوده است، باید با آب سرد آب کشی شود تا هر
 گونه غذایی که روی آن باقی مانده است

پاک شود. آب را تکان داده و بیرون بریزید، و پالستیک را در 
کیسه پالستیکی قرار دهید، یا آن را در کیسه حامل بریزید. پیش از 
آن که این کیسه ها را در سطل زباله با در خاکستری رنگ قرار 

دهید، سرشان را محکم ببندید. 

بسته بندی پالستیکی

آیا به کیسه های جدید 
 نیاز دارید؟

یک کیسه زباله خالی 
حمل زباله را به یکی از 

 سطل ها
گره بزنید تا جمع آوری 

کننده زباله کیسه های 
جدیدی برای شما بگذارد. 

بسته بندی 
 پالستیکی

هر 3 هفته یک 
بار جمع آوری 

می شود.

کاغذ و مقوا
چه کار باید کرد:

 کاغذ و مقوا باید در سطل زباله ای ریخته شوند که
دارای سر آبی است یا در قفسه بازیافت قرار داده شوند. 

 اگر مقدار زیادی کاغذ دارید، می توانید به صورت
رایگان سطل بزرگتری را سفارش دهید. 

 کاغذ
و مقوا هر 3 هفته 

 یک بار
جمع آوری می 

شوند.

پسماند باقی مانده

 آیا شما مقدار زیادی
 پسماند باقی مانده دارید؟

 در چنین شرایطی شما
می توانید کیسه های 

 بیشتری را خریداری کرده
یا با پرداخت مبلغ بیشتری، 
سطل زباله بزرگ تری را 

سفارش دهید. 
برای کسب اطالعات بیشتر 

با ما تماس بگیرید. 

چه کار باید کرد:
 پسماندهای باقی مانده )یعنی آنچه بعد از تفکیک پسماندهای قابل بازیافت
باقی می ماند(، پیش از آن که در سطل های در سبز یا قسمت گذاشتن 

 زباله گذاشته شوند، باید
در کیسه حامل قرار داده شوند.

پسماند باقی مانده
 هر 3 هفته یک 
بار جمع آوری 

می شود

چه کار باید کرد:
شیشه و فلزاتی که حاوی غذا، نوشیدنی یا دیگر مواد مصرف شده 
توسط خانوار بوده است، باید مستقیما در سطل هایی گذاشته شوند 
که دارای در نارنجی هستند. اگر شما سطل نارنجی دارید، بسته 

بندی های شیشه ای و فلزی باید مستقیما در این سطل ها قرار داده 
شوند. به یاد داشته باشید که این سطل را با دیگر سطل ها در روز 

جمع آوری، بیرون بگذارید.

بسته بندی شیشه ای و 
فلزی  

بسته بندی شیشه ای یا 
فلزی باید به طور مستقیم در 
سطل زباله قرار داده شوند؛ 

در این سطل زباله ها نباید از 
کیسه استفاده کرد.

کاغذ و مقوا هر 6 
هفته یک بار جمع 

آوری می شوند

 توجه :



VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS
Taranrødveien 95 B, 3171 Sem

شماره تلفن: +47 33 35 43 80
post@vesar.no
www.vesar.no

 برای هر گونه پرسش
با ما تماس بگیرید:

چه کار باید کرد:
 شما می توانید به صورت رایگان پسماندهای خطرناک را به

ایستگاه بازیافت یا ایستگاه محیطی ببرید. پسماند خطرناک باید 
در بسته بندی اصلی اش، یا در بسته بندی دیگری که توسط شما 

برچسب خورده است قرار گیرد. 

پسماندهای خطرناک
این ها باید به ایستگاه های محیطی یا 

ایستگاه بازیافت برده شوند

 پسماند الکتریکی
و الکترونیکی

پسماندهای الکتریکی
هر وسیله ای که برای کار کردن به خروجی برق یا باطری نیاز داشته 

باشد، یا هر وسیله ای که نور یا صدا تولید می کند، باید به فروشگاهی داده 
شود که محصوالت مشابهی را می فروشد، یا به ایستگاه بازیافت برده شود. 

هر دو روش رایگان هستند.

  

ایستگاه بازیافت رایگ 
 Sem 3171 ,93 Taranrødveien

ایستگاه بازیافت لوفترود  
 Borgheim 3140 ,30 Mølleveien 

ایستگاه بازیافت نورده فوس  
 Holmestrand 3089 ,184 Hvittingfossveien

ایستگاه بازیافت گریندا  
 Larvik 3270 ,83 Lågendalsveien

ایستگاه بازیافت اسکوپوم  
 Skoppum 3185 ,22 Adalsveien

در کلیه ایستگاه های بازیافت، شما می توانید اقالم بزرگ تری که آسیب 
دیده اند، یا پسماندهایی که تحت طرح جمع آوری خانگی نیستند را قرار 

دهید؛ مانند اثاثیه، فریزر، کامپیوتر شخصی و پسماند باغ.

ساعت کار ایستگاه بازیافت: 

 18:00 – 10:00 دوشنبه:  
 17:00 – 10:00 سه شنبه – جمعه:  
14:00 – 09:00 شنبه:  

چه کسانی می توانند از ایستگاه ها استفاده کنند: 

پسماندهایی که در ایستگاه ها گذاشته می شوند، باید مربوط   •
به خانواده فرد باشد. 

کسب و کارها باید جمع آوری پسماند کسب و کار  • 
 خودشان را ترتیب دهند. 

ایستگاه های بازیافت به صورت خودیاوری کار می کنند،   •
و شما باید تفکیک پسماند را بر اساس انواع پسماندهایی که در 

آنجا پذیرفته می شود انجام دهید. 

پسماندها را می توان با استفاده از اتومبیل سواری  • 
 یا اتومبیل سواری که دارای واگن

 است به ایستگاه برد. حداکثر وزن کلی خودرو
3500 کیلوگرم می باشد. پسماندها را نمی توان با تراکتور 

 یا هر
وسیله نقلیه بزرگ دیگری به ایستگاه برد. 

شما برای پسماندهای باقی مانده مبلغی را پرداخت می کنید،   •
یعنی برای هر نوع پسماندی که طرح بازیافتی برای آنها وجود 

ندارد. 

کودکان زیر 16 سال باید در طول مراجعه به ایستگاه   •
بازیافت در داخل اتومبیل بمانند.

این جا همان جایی که باید پسماندهای خطرناک را بگذارید. این 
 ایستگاه ها در مجاورت ایستگاه های پمپ بنزین

 و فروشگاه های خاصی قرار دارند.

 این ایستگاه ها توسط کلیدی قفل شده اند که
 می توانید آن را از نزدیک ترین ایستگاه بنزین،

دفتر پست یا فروشگاه دریافت کنید.

 برای یافتن نزدیک ترین ایستگاه محیطی،
به تقویم تفکیک یا وب سایت www.vesar.no مراجعه کنید. 

لباس و پارچه
لباس ها و پارچه های تمیز و خشک باید در کیسه های 

سربسته یا در کیسه هایی که سرشان شل است بسته بندی 
شوند. این اقالم باید در مخزن پارچه های موجود در منطقه 

شما، یا در یکی از ایستگاه های بازیافت قرار داده شوند. شما 
می توانید هر گونه پارچه و لباسی را بدون توجه به کیفیت آن 
در اینجا قرار دهید؛ حتی لباس های پوشیده شده یا آسیب دیده 

را نیز می توان در این محل قرار داد.

ایستگاه ها
ایستگاه محیطی ایستگاه بازیافت


