شكراً على مساهمتك في االستخالص!

Arabiska

كل مرة تترك فيها عبوة أو جريدة لغرض استخالصها
و إعادة استعمالها تكون قد ساهمت مساهمة بسيطة في
عملية ذات أهمية .فسداد الزجاجة المعدني القديم يتحول
إلى صامولة ،و تصبح علبة مسحوق الغسيل الفارغة
المتجعدة علبة جميلة لألحذية ،أما الجريدة القديمة
فتصبح جريدة جديدة للقراءة .بهذه الطريقة تساعد على
توفير كميات كبيرة من الطاقة ،كما أنك تعمل على أن
تبقى المواد الخام األولية في دائرة االستعمال .و بفضلك
تحقق البيئة ربحا ً كبيراً ،و بذلك تحقق أنت أيضا ً ربحا ً
ما كل مرة تترك فيها شيئا ً العادة االستخدام.
العلب و الصحف في دورة
تداول

مسؤولية المنتج

محطات االستخالص
العادة االستعمال

المزيد من المعلومات

كل أنواع العلب و العبوات التي ُتجمع ُتعالج الستعمالها في أغراض التعليب أو كمنتوجات جديدة .فمثالً
علب البالستيك الصلب تتحول إلى أشياء كثيرة ،فقد تصبح مثالً أكياس لجمع النفايات أو ألواح مانعة
للصوت أو فرشاة لجلي الصحون أو سنادين للزهور و النباتات .و يتحول الزجاج ،و العلب و العبوات
الورقية بالدرجة األولى إلى علب و عبوات جديدة .أما العلب و العبوات المعدنية فقد تصبح سكك حديدية.
و فيما يخص الصحف و المجالت القديمة فانها تتحول إلى ورق جديد للجرائد أو ورق التمسيح.
لقد قررت الحكومة بأن كل شركة تصنع ،أو تستورد ،أو تعبئ أو تلك التي تبيع علب و عبوات أو تبيع بضائع
معلبة هي المسؤولة عن وجود نظام للتجميع يسلم فيه الزبون العلب و العبوات الغارغة العادة استعمالها.
يسمى هذا النظام بنظام مسؤولية المنتج ،و نفس األمر ينطبق على الصحف و الورق المعاد .فالذين يصنعون
أو يستوردون ورق الصحف و المجالت و يطبعون أو يستوردون الصحف و المجالت تقع على عاتقهم
أيضا ً مسؤولية جمع و اعادة استعمال الورق المعاد .و إنها العلب و العبوات و الصحف هي التى خضعت
باألول لنظام مسؤولية المنتج .و يتعاون منتجو العلب و العبوات و الورق المسترجع تحت منظمة تحمل اسم
) ،Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTIالتي تعمل بدون أن يكون وراءها أهداف ربحية.
تتولى  FTIمسؤولية كل محطات االستخالص العادة االستعمال في السويد .إلى هذه المحطات يمكنك
التوجه لرمي نفاياتك من الصحف و المجالت و العلب و العيوات البالستيكية و الورقية ،و المعدنية
و الزجاجية كي يعاد استخالصها و استعمالها .إن كنت ساكنا في عمارة لها مكان لجمع الجرائد
و العلب و العبوات فعليك رميها هناك .كما تتعاون  FTIمع أغلبية روّ اد األعمال الذين يجلبون
النفايات من هناك .هذا ما يضمن أن كل النفايات ُتستخلص و يُعاد استعمالها بنفس الطريقة.
تجد على موقع اإلنترنت  www.ftiab.se/hitta-atervinningsstationأقرب محطة
استخالص العادة االستعمال و معلومات عن متى يتم إفراغها و تنظيفها .كما تجد هنا
دالئل عن فرز النفايات ،فيلم عن االستخالص ،نصائح و معلومات عن عملنا.
بإمكانك أيضا ً االتصال بنا عبر البريد االلكتروني info@ftiab.se
أو على الهاتف  0200-88 03 11للحصول على أجوبة عن
أسئلتك.
فيما يخص النفايات األخرى مثل النفايات الكبيرة ،السماد
العضوي ،النفايات الكهربائية و النفايات الخطيرة ،فإنها البلدية
هي التي تتحمل مسؤوليتها.

يمكنك القيام بالفرز كالتالي:
يجب أن تكون جميع العلب و العبوات فارغة و نظيفة .يجب أن تكون مفروزة حسب المواد المصنوعة منها .إذا
لم يكن بالمقدور فصلها وفق المواد ،يمكن تصنيفها حسب المادة األكثر وزناً.

العلب و العبوات البالستيكية
مثال :قناني ،مرطبانات ،حاويات (جالونات) و جرادل (سطل) صغيرة،األكياس البالستيكية ،األكياس الملفوفة (مثل أكياس الفواكه و
الخضروات في الدكان) ،عبوات إعادة التعبئة ،فلين الحفظ الصناعي ،و أكياس التشيبس.
التعليمات	انزع/ي كل السدادات و األغطية ،أفرغ/ي محتويات كيسك من العلب و العبوات البالستيكية في الحاوية بحيث تكون
حرة ،إن هذا يساعد في عملية االستخالص.
	فيما يخص األشياء البالستيكية مثل األثاث و األلعاب والتي هي ليست علب أو عبوات ،يتم تسليمها على أساس أنها
مالحظة
ُ
نفايات منزلية كبيرة .تعاد علب المرطبات االلومنيومية الى المحالت الستعادة ثمنها.

العلب و العبوات الورقية
مثال :أكياس السكر ،علب المعكرونة ،ورق تغليف الهدايا ،علب الحليب و العصير ،علب األحذية ،لفافات المراحيض ،و األكياس
الورقية.
التعليمات	عدّل/ي العلب واجعلها/يها مسطحة و اطويها .ضع/ي العلب الصغيرة داخل العلب الكبيرة لتوفير المكان للنقل.
مالحظة	ترمى ظروف الرسائل مع النفايات المنزلية (أو مع النفايات التي ستحرق إن وجد مثل ذلك) .توضع الصحف و
المجالت و االعالنات في الحاوية الخاصة بذلك.

العلب و العبوات المعدنية
مثال :علب المعلبات ،قناني و علب البخاخات ،االنابيب ،السدادات و األغطية ،و علب األصباغ الجافة.
التعليمات	اطوي الغطاء الحاد للعلبة نحو الداخل .دع/ي غطاء األنابيب في مكانه.
مالحظة	العلب التي فيها بقايا أصباغ أو بقايا أصماغ يتم تسليمها على أساس أنها نفايات خطرة .أما البقايا المعدنية ،تفاصيل
التمديدات الصحية ،أواني القلي و المنتجات االخرى التي ال ُتعد من العلب أو العبوات يتم تسليمها على أساس انها
نفايات كبيرة أو نفايات منزلية كبيرةُ .تعاد علب المرطبات االلومنيومية الى المحالت الستعادة ثمنها.

أواني التعبئة الزجاجية
مثال :القناني والمرطبانات من الزجاج الملون و غير الملون.

مالحظة	 ُتعاد علب المرطبات االومنيومية إلى المحالت الستعادة ثمنها .أما البورسلين و السيراميك و أنواع الزجاج االخرى
فانها تترك على أساس انها نفايات كبيرة أو نفايات منزلية كبيرة .فيما يتعلق بالمصابيح و أنابيب مصابيح الفلورسنت،
اليُسمح بتركها في أماكن تجميع الزجاج و انما يجب أن تترك لدى مركز االستخالص التابع للبلدية.

الصحف و المطبوعات
مثال :الصحف و المجالت اليومية و األسبوعية ،المجالت ،الكتالوجات ،صفحات االعالن ،الكتيبات و النشرات ،ورق الكتابة/الرسم.
التعليمات	أنزع/ي األكياس البالستيكية و الملصقات الدعائية قبل رمي المطبوع في الحاوية.
	ترمى ظروف الرسائل مع النفايات المنزلية أو في قسم المحروقات ان وجد .األكياس و العلب الورقية و ما إلى ذلك
مالحظة
ُترمى في الحاوية الخاصة بالعلب و العبوات الورقية.
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التعليمات	انزع/ي األغطية و السدادات ثم صنفها لالستخالص حسب نوع المادة .ضع/ي أواني التعبئة الزجاجية المولنة و غير
الملونة في الحاوية المناسبة.

