جديد

مجع وفصل املخلفات
من األلف إىل الياء

إين أقوم بوضعه؟
بداية جديدة

هو عبارة عن مرجع مفيد إليك يك يساعدك عىل متيزي وفصل
املخلفات بشلك أفضل.
مق بالبحث يف القامئة األجبدية عن املادة أو األغراض اليت تود
التخلص مهنا.
يشري اللون املوحض يف املستطيل إىل الصندوق الصحيح من
أجل التخلص من املخلفات.

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

أكتشف املزيد

لإلستفسار عن يشء ميكن اإلتصال باخلط املجاين اخلاص بـ
800 867 035 AMA
أو ميكنك زيارة موقع amaroma.it

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.

أ

أ

)أثاث وشبك ومرتبات) كبرية
أبواب

قامئة األلوان
املخلفات الغذائية والعضوية

أثاث

أجهزة التحمك عن بعد

أجهزة التلفاز

أجهزة احلاسوب ومكوناته (الفأرة و لوحة املفاتيح إخل(
األجهزة الالسلكية

األجهزة املزنلية الكهربائية الكبرية والصغرية

أجهزة مزنلية (تلفاز وحاسبات ومساعات ،اخل(
أحذية

أحواض

أحواض المسك

أدوات تناول الطعام من البالستيك أحادية االستخدام

املخلفات الزجاجية

املخلفات الزجاجية واملعدنية

املخلفات الورقية

املخلفات غري القابلة إلعادة التدوير

أدوات حصية (أحواض ،مراحيض ،اخل(
أدوات صغرية (مفاكت وزراديه إخل(

أريكة

البطاريات النافذة

أزرار

اسفنج حرب لألختام
إسفنجات

صناديق توجد يف الصيدليات

األرشطة (املواد الالصقة والتعبئة والتغليف(

أرشطة الفيديو
أشعة طبية

مراكز مجع املخلفات

أصداف القواقع
إطارات الصور

أطباق بالستيكية أحادية االستخدام
أطباق من اخلزف والبورسلني

صناديق احمللفات املوجودة يف الشوارع

أ
أكياس بالستيكية للحبوب

أطباق ورقية أحادية االستخدام (متخسة(

أكياس شفافة أحاملة أوراق

أطباق ورقية أحادية االستخدام (نظيفة(

أكياس ودليل اهلاتف الوريق

أظرف ورقية

آلة حتضري القهوة

إعالنات املنتجات (ورق عادي(

أكياس قابلة للتحلل

آالت التصوير اإلليكرتونية
آلة حتضري القهوة

أظرف بالستيكية

أعقاب الجسائر والسيجار

أمعال اجلبس

آلة تصوير األوراق

اغطية علب الطعام

ألعاب (كبرية/كهربائية(

أغلفة القهوة

ألعاب (صغرية(

أغطية معلبات اللنب الرائب من األلومنيوم

أملونيوم (صواين ،ورق(

أغلفة رقية (معكرونة وملح إخل(

ألواح الرسير

أفالم فوتوغرافيا

ألواح األشعة

أمتعة املالبس

إناء محل الزهور من األمسنت واخلزف والفخار

إناء وعلب من األلومنيوم

أنابيب املرمه والكرمي واملواد
احلافظة للواد الغذائية

أنابيب معجون األسنان الفارغة

أنبوب من البالستيك (منظفات وشامبو إخل(

أفران (كهربائية وميكروويف ،اخل(

أقراص الفيديو دي فودي (مبا يف ذلك احلافظة املصنعة من(
البالستيك املقوى

األقراص املدجمة (مبا يف ذلك احلافظة(
املصنوعة من البالستيك املقوى
أقراص مرنة
أقالم احلرب

أقالم رصاص

أقالم عادية وأقالم رمس

أوراق معاجلة كميايئ وأوراق
الفاكس وأوراق الطباعة

أكبال كهربائية (بمكية صغرية(

إيصاالت رضيبية

أكواب من زجاجية

العقاقري منهتية الصالحية

أكواب ورقية أحادية االستخدام (متخسة(

أوراق وزهور

اجلوارب

العلب املعدنية هلدايا
احللوى واملرشوبات الروحية
 T e/o Fالعلب املوصوفة

أكواب من البالستيك أحادية االستخدام
أكواب وأغراض من الكريستال

أكواب ورقية أحادية االستخدام (نظيفة(

أكياس املكنسة الكهربائية

أكياس بالستيكية

أ
ب
ت
ث
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ت

العلب زجاجية بدون الغطاء

القطن

تذاكر الزكية للحافالت

املجلدات الكرتون (بدون حلقات(

تفل الشاي واملرشوبات الطبيعية

املصابيح واملصابيح النيون

تربة (بمكية صغرية(

تفل القهوة والشاي ،اخل

ث

ثالجات

ح

املصابيح املتوجهة
امللصقات

املواد الغذائية منهتية الصالحية (بدون علب(
النيون

اهلواتف اجلوالة وشاحن البطاريات

ب

حامل مستندات من الكرتون الرقيق

برمطانات زجاجية

حامالت النوافذ

بسكويت

حامالت املالبس

برمطانات معدنية للمطامط واخلرضوات وقطع الفاكهة

حاويات حرب آالت التصوير والطابعات

بطاريات السيارات

حقائب

بطاريات فارغة

حفاضات

بطاريات اهلواتف اجلوالة

حقائب اليد املصنوعة من اجللد/القامش/النايلون

بطانيات

حلقات من الكرتون الرقيق لألغلفة املتعددة

بقايا الفاكهة

حقن (االبرة مغطاة بشلك جيد(
حوض االستحامم

خ

خزب

خرطوشة احلرب

بقايا الطعام (غري مطهي أو مطهي(

بقايا اهلدم (بمكيات صغري(
بقايا تقلمي احلدائق
بلسرت طيب

بيض

زيوت ملينة مستعملة

زيوت نباتية لطهي الطعام

س

خ
د
ر
ز
س
ش
ص

ساعات

جساد صندوق االستحامم

جساد مدخل املزنل

خشب تقلمي الجشر (بمكيات صغرية(
خرضوات

خلة أسنان

خوذة

د

دبابيس من البالستيك لتجفيف املالبس

جساد وستائر ومفروشات

دباسات

رسائر األطفال

دفاتر من الورق و/أو الكررتون الرقيق

رسائر

مسك

ش
شبابيك

شبكة محل الفاكهة

رشاحئ اهلواتف احملمولة والرشاحئ املمغنطة

رشائط العدسات الطبية الفارغة

رشائط الفيديو والاكسيت
رشائط اللصق

رشائط حبوب األدوية الفارغة

شظايا الفخار

شفرات احلالقة (غري الكهربائية(
شفرات حالقة الذقن

ص

حصف وجمالت

صنابري

درجات

دميات ولعب غري كهربائية

دهانات ومزيبات

دواليب وأثاث

ر

رفوف
رفوف

رماد اعقاب الجسائر
رماد املدافئ

ز

زجاج األبواب (ألواح زجاج او زجاج حمطم(

 T e/o Fزجاجات الرش الغري مدون علهيا

 T e/o Fزجاجات الرش املدون علهيا

زجاجات وأمبوب زجايج من البالستيك
زالجات

علب زجاجية

علب زجاجية لملواد الغذائية

صناديق اخلرضوات والفاكهة من اخلشب (حمطم(

علب معدنية للعصائر

صناديق كرتون وكرتون مقوى

علب معدنية للزيت

علب من الزجاج املقاوم للحرارة

علب من الكرتون الرقيق الستخدام املطبخ

علب من الكرتون الرقيق للخرضوات والفاكهة

علب من املعدن واأللومنيوم حلفظ المطامط والتونة
وطعام احليوانات
علكة

غ
ص
ط
ع
غ
ف

صناديق اخلرضوات والفاكهة من البالستيك

صناديق اخلرضوات والفاكهة من الكرتون (حمطم(

صندوق فضالت احليوانات األليفة

صواميل ومسامري قالووظ وعادية )بمكية كبرية( اخل
صواميل ومسامري قالووظ وعادية )بمكية صغرية( اخل

ط

طعام (فضالت سواء ينء او مطهي(

غساالت املالبس وغساالت األطباق

ع

ف

جعالت الدراجات

غطاء معدين وبالستييك
غطاء من الفلني

غالف الفقاعات اهلوائية

عبوات اللنب والعصائر

عربات األطفال
عربات األطفال

فاكهة (فضالت وقشور(

عظام

فرشاة األسنان

عقاقري

فضالت احليوانات

علب البيض البالستيكية

فتاحات العلب
فرشاة الشعر

عظام المسك

عالقات من البالستيك و/أو املعدن

فضالت تنظيف احلدائق واحلقول وتقلمي النباتات

علب الزبادي

فلرت الشاي

علب املثلجات

فضالت طعام (ينء ومطهي(

فلني التغليف

فناجني الفخار والبورسلني

علب الجسائر (فقط من الورق(

علب املنظفات البالستيكية

علب بالستيكية لملواد الغذائية

كرتون محل البيزتا (متسخ(
كرتون محل البيزتا (نظيف(
كرتون مموج

كرتونة البيض

كريستال (أكواب وطفايات وأغراض أخرى خمتلفة(

لكمي

ل

حلوم (فضالت(

لفافات الكرتون الرقيق )ورق املطبق ومناديل املرحاض(
ملبات صغرية منخفضة االسهتالك
ملبات عادية وصغرية

م
ف
ق
ك
ل
م

مبيدات احلرشات (علب من(
جمفف الشعر
جمفف الشعر

جمالت

جموهرات مقلدة

فوط حصية

فوم

ق

قداحات

قدور ومقايل

قرش البيض

قشور وبقايا الفاكهة

قطع طوب (بمكيات صغرية(
قطع مقاش متخسة
قطع مقاش نظيفة
قطن األذن

قطيفة

قفازات املطاطية

مقاش

قهوة (غبار و/أو تفل(

قوارير زجاجية

ك

اكبسوالت املرشوبات (القهوة ،الشاي ،البابوجن(

اكبسوالت من البالستيك واأللومنيوم
كتب

خملفات تقلمي النباتات (مكيات صغرية(

كرات القطن

مدفائت

كرايس

خملفات تقلمي النباتات (مكيات كبرية(
مراتب

مراوح

كراسات

كرتون التغليف (نظيف(
كرتون املرشوبات

ن

ناموسية
حناس

نشارة اخلشب

نظارات

نواة الفاكهة

ه

هواتف جوالة صغرية

هوائيات وأطباق تليفزيونيه

و

وايق ذكري

ورق األلومنيوم

ورق التغليق الرقيق من السلوفان
ورق اجلرائد والكراسات

ورق املناديل

ورق أملونيوم
ورق تغليف
ورق طهي

م
ن
ه
و

ورق المع للرمس

ورق مزيت (اجلنب واملقددات ومنتجات املطبخ(

ورق مناديل لملطبخ

ورق وكرتون متسخ بالطعام

مرايات

مزيالت البقع واأللوان

مجسل مقاطع الفيديو
مشايات األطفال

مشبك ودبابيس الورق
مظالت

مظالت خارجية
معكرونة

مغناطيس

مفاتيح
مقاعد

مقصات

مقياس حرارة

مكنسة كهربائية
مكواة املالبس

مكيفات اهلواء

مالبس مستعملة

ملصقات من الكرتون الرقيق لملالبس

مناديل طعام ورقية متخسة

مناديل مبللة أحادية االستخدام

مناضد

منرش لملالبس الداخلية

منشورات إعالنية (غري مغطاة بطبقة بالستيكية(

منضدة تغيري مالبس لألطفال
موازين

مواقد ناموسية

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

amaroma.it
الرمق املجاين

800 867 035

مت طباعة هذه الصفحة باستخدام ورق معاد تدويره

ال تقم بإلقاء القاممة يف البيئة

