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بداية جديدة

تقوم لك من رشكة مجع املخالفات  AMAومدينة روما العامصة بتعديل نظام
مجع املخلفات والتعاون مع امجلعية التعاونية الوطنية إلعادة تدوير مواد األغلفة CONAI
وهذا من أجل إعطاء قمية أكرب لقمية املواد بعد معلية االسهتالك املزنيل .النظام
اجلديد للجمع وإعادة التدوير سوف خيص مجيع دوائر مدينة روما واحدة تلو األخرى
مؤدي إىل حتسني مظهر املدينة وإسلوب حياة مواطين مدينة روما

خدمة جديدة

معا سوف نقوم بإدارة والتحمك يف النظم اجلديد مجلع وفصل املخلفات والذي يعد
مستدام وذات كفاءة عالية

هدف جديد

إن هدفنا امليلء بالمطوح وفقط معا نستطيع أن نزيد من نسبة أسلوب مجع وفصل
املخلفات إىل  %70خالل عام  2021مكا جاء يف خطة مدينة روما العامصة اخلاصة
احلد وإدارة املواد واملخلفات بعد معلية االسهتالك  PMPCواملصدق علهيا من جانب
جملس إدارة مدينة روما العامصة .فقط هبذه الطريقة سوف يكون لدينا توفري ملحوظ
يف املواد والطاقة وىل وجه األخص سوف نكتسب الرىض يف العيش مبدينة أفضل
واليت اختذت من املسؤولية واحرتام البيئة راية هلا

النظام اجلديد لفصل املخلفات
مزنيل

النظام اجلديد مجلع املخالفات سوف يكون قريب من املواطنني :سوف يقوم موظيف
رشكة  AMAباملرور لحسب ومجع املواد لدى أحصاب االشرتااكت املزنلية والتجارية
عىل حسب حاجة وخصائص لك منطقة
تكنولويج
سوف تكون الصناديق اجلديدة للجمع مزودة بكود الذي سوف يحمس بعملية الرصد

جمدول
تقومي زمين من أجل القيام
خدمة ذات كفاءة عالية ،سوف يتبع فريق العاملني يف
AMAوالورقية والعضوية واملخلفات
بعملية امجلع .سوف يمت مجع املخلفات البالستيكية واملعدنية
غري القابلة إلعادة التدوير يف األيام املخصصة إلهيا
مساوي إمام امجليع
صندوق ذو لون أصفر ملخلفات البالستيكية واملعدنية وذو لون أزرق للورقية وذو لون بين
لملخلفات العضوية وذو لون رمادي لملخلفات غري القابلة إلعادة التدوير وذو لون أخرض
ملخلفات الزجاج .تتغري ألوان الصناديق وتبيق هكذا يف أي ماكن لتقليص األخطاء
سوف يمت تنظمي معلية مجع املخلفات غري القابلة إلعادة التدوير عىل أساس االحتياجات اخلاصة لملنطقة.

التغيري احلقييق

يبدأ من عندك
من أجل تقليل إنتاج خملفات بعد معليات االسهتالك ،مق برشاء منتجات
مغلفة بشلك قليل أو ميكن إعادة استخدامها أو معاد تدويره او ميكن
إعادة تدويره
ميكن التعرف عىل األغلفة القابلة إلعادة التدوير من خالل هذه الرموز
• فميا يتعلق بالكرتون CA
• بالبالستيك PSو PPو PVCو PETو PE
• حديد و صلب وأملونيوم  ALUو  ALو ACCو FE
• زجاج  GL7و  gl71و GL70

قبل تسلمي الصناديق

• فصل بقدر املستطاع احملتويات املختلفة

• نزع األغلفة املصنوعة من الزجاج والبالستيك واحلديد

• تقليص جحم العبوات املصنعة من البالستيك والكرتون

اللون األزرق املخلفات الورقيةالورقية
إين أقوم بوضعه؟

جيب وضع املخلفات الورقية يف صندوق امجلع املخصص ذو اللون
األزرق .

•
•

•
•
•
•
•

طريقة حصيحة

األغلفة املصنوعة من الورق
والكرتون والكرتون اخلفيف
لملواد الغذائية
العلب املنتجة من أجل معلية
النظافة والنظافة الخشصية
معجون األسنان والصابون(
والعطور إخل(
أغلفة املالبس (األحذية
والرشائط واجلوارب واملناديل
الورقية إخل(
األكياس الورقية املزودة أو بدون
يد محل
العلب الكرتونية اخلاصة
للعصائر (احلليب والعصائر
واملواد الغذائية(
اجلرائد واملجالت والكتب
واملنشورات الدعائية والكراسات
أوراق التصممي والتصوير

طريقة خطأ
• لك ما ال يدخل حتت قامئة الورق
والكرتون والكرتون اخلفيف
• الورق املتسخ بالزيت والطعام
• الورق الزييت واملغىط بطقة من
.البالستيك ورق الفرن
• ورق الفاكس اخلايل من الكربون
والروق احلراري (ايصاالت الدفع)
وورق الكربون
• أي نوع من الورق او الكرتون او
الكرتون اخلفيف متسخ مبواد
كميائية
• املناديل
• الكرتون املستخدم محلل البيزتا

اللون األصفر املخلفات البالستيكية واملعدنية
إين أقوم بوضعه؟

جيب وضع املخلفات البالستيكية واملعدنية يف صندوق امجلع املخصص ذو
اللون األصفر .

طريقة حصيحة

• الزجاجات والقوارير البالستيكية
• علب الصلصات واللنب الرائب
• األطباق واألكواب أحادية االستخدام
• األكياس الصغرية والكبرية
املصنوعة من البالستيك
• أغلفة الفقاعات اهلوائية
والبولسرتين
• البوليسرت
• الديل والرباميل
• األغطية وكبسوالت إحاكم الغلق
• العلب الصغرية وصفاحئ
األلومنيوم
• أنابيب الكرمي واوعية املعلبات
• أوعية املرشوبات
• أوعية الزيت

• العلب الكبرية والربمطان و علب
اهلدايا و األوعية املعدنية
• انابيب اإلسرباي

طريقة خطأ

• املواد املختلفة عن تلك املذكورة
• الورق والكرتون
• أدوات الطعام املصنوعة من
البالستيك أحادة االستخدام
• املطاط
• أوعية الدهان و مواد إزالة الدهان
) T/Fاليت محتل ملصق(

اللون األخرض املخلفات الزجاجية
إين أقوم بوضعه؟

جيب وضع املخلفات الزجاجية يف أجراس امجلع املوجودة يف الشوارع
املخصصة ذات اللون األخرض .

طريقة حصيحة

طريقة خطأ

الزجاجات
• واألوعية الزجاجية

• األغراض املصنوعة من الرساميك
)والبورسلني والفخار (أطباق وفناجني
األوعية الزجاجية املصنوعة من الزجاج • املضاد•
للحرارة مثل البريكس
• األغراض املصنوعة من الكريستال (اكواب
و ملبات و حصن و وضع طافية الجسائر(
• األكواب
• ألواح الزجاج واملرايا
• الملبات جبميع أنواعها والملبات الصغرية
والملبات النيون
• القوارير الكبرية للنبيذ و األغراض
األخرى كبرية احلجم
• املواسري و الشاشات و التليفزيونات و
.شاشات العرض و المكبيوتر

اللون البين املخلفات العضوية
إين أقوم بوضعه؟

جيب وضع املخلفات العضوية يف صندوق امجلع املخصص ذو اللون البين.

طريقة حصيحة
• بقايا الطعام والفاكهة واخلرضوات
• بقايا اللحوم واألمساك وأصداف فاكهة
البحر ونواة الفاكهة وقرش البيض
• املعكرونة واخلزب وتفل الشاي والقهوة
• الورد املقمل والنباتات الصغرية
• مناديل الورق املتخسة
• رماد اخلشب املطفأ
• أغطية الفلني
• الورق املاص للسوائل وأكياس اخلزب
املصنوعة من الورق

طريقة خطأ
• املواد غري العضوية (األوعية
والربطامان واألوعية املعدنية وأوعية
الزهور وأصائص الزرع
والزجاجات الزجاجية
والبالستيكية (
• السوائل
• العلكة
• أعقاب الجسائر

اللون البيچ خشب
إين أقوم بوضعه؟

جيب تسلمي خملفات اخلشب إىل مراكز مجع املخلفات.

طريقة حصيحة
•
•
•
•
•
•

صناديق الفاكهة واخلرضوات•
علب اخلشب الصغري
صناديق زجاجات النبيذ
األثاث اخلشيب املكسور
لواحئ خشبية واألغلفة اخلشبية
الفلني بمكات كبرية

اللون الرمادي املخلفات غري القابلة إلعادة التدوير
إين أقوم بوضعه؟

جيب وضع املخلفات املختلطة يف صندوق امجلع املخصص ذو اللون الرمادي.

طريقة حصيحة

• األسطوانات املدجمة ورشائط
• الفيديو
• ألغراض املصنوعة من املطاط
واأللياف الصناعية
• أدوات الطعام املصنوعة من
البالستيك
• أعقاب الجسائر
• الغبار
• فرش األسنان
• أمواس احلالقة
• أغراض الزينة
• األلعاب
• صغرية احلجم
• األقالم واأللوان
• اجلوارب النيلون
• حفاضات الصغار وكبار السن

طريقة خطأ

• املواد غري القابلة إلعادة التدوير
• األغلفة املصنعة من الورق
واأللومنيوم والصلب والبالستيك والزجاج
واخلشب
• املخلفات اخلطرة وامللوثة
.والضارة

مق بالتأكد من أيام مجع املخلفات من خالل التقومي
الذي سوف يمت تسلميه إليك إىل جانب مجموعة
الصناديق اجلديدة مجلع املخلفات
أو من خالل التطبيق الزيك من خالل حتديد رمز
اإلستجابة الرسيع هذا او أضغط عىل أمس الشارع
الذي تسكن به .

أو مق بزيارة موقع

amaroma.it

linea verde AMA

800 867 035

مت طباعة هذه الصفحة باستخدام ورق معاد تدويره

amaroma.it

ال تقم بإلقاء القاممة يف البيئة

