
مراكز إعادة التدوير ليست كلها تقبل أي كسور. يمكنك معرفة أي مركز 
عادة التدوير يقبل أي نوع من الكسور وم�ىت يتم فتحه، وذلك عىل  لإ

.NEA أو ع�رب تطبيق النفايات www-kreis-nea.de الموقع مشورة التخلص من النفايات
هاتف: 09161  92-3435

Abfall@kreis-nea.de :لكتروني البريد الإ
www.kreis-nea.de

احرص عىل فصل النفايات بشكل صحيح!

بلدية جمع النفايات في منطقة نويشتادت آن دير آيش - باد فيندسهايم

المعادن

مواد إعادة تدوير أخرى

مواد بالستيكية

نفايات البناءالنفايات الخشبية

ونية لك�ىت خراطيش الح�النفايات الإ

منسوجات

حاوية زجاج

ضجيج؟ - ال، شكًرا!
ي أيام العمل من الساعة 7.00 إىل 19.00

لقاء فقط �ف يرجى الإ

مراكز إعادة التدوير

عادة التدوير، على سبيل المثال: يتم قبول مواد أخرى قابلة الإ

الأكياس الورقية )مثل الأسمنت(، الألواح الزجاجية والمرايا، دهون القلي

زجاج أبيض

زجاج أخ�ف وأزرق

هيئة التحرير

النا�رش I إدارة شورى منطقة نويشتادت آن دير آيش - باد فيندسهايم 
عالم    الصياغة I فابيان للسوق واالإ

اير 2020 الإصدار I ف�رب
www. abfallbild.de ،عالم الصور I إدارة شورى المنطقة، فابيان للسوق واالإ

ي
زجاج ب�ف

هذه بقايا نفايات:

y الفخار
y ف بورسل�ي
y اق زجاج غ�ي قابل لالح�ىت
y زجاج الرصاص

ليس في الحاوية!

باد فيندسهايم
Walkmühle 8, 91438 Bad Windsheim

بورغبرنهايم
Aumühlweg, 91593 Burgbernheim

بورغهاسالخ
Nürnberger Straße 27, 96152 Burghaslach

ديتيندورف
Deponiestraße 1, 91456 Diespeck

إمسكيرشن
Raiffeisenstraße, 91448 Emskirchen

سوق إرلباخ
An der Staatsstraße 2252, 91459 Markt Erlach

شاينفلد
Bauhofstraße, 91443 Scheinfeld

سوغنهايم
Hürfelderstraße am Bauhof, 91484 Sugenheim

اوهلفيلد
Rosenhofstr. 6, 91486 Uehlfeld

نويشتادت آن دير آيش
Raiffeisenstr. 9, 91413 Neustadt a.d.Aisch

أوفنهايم
Buchenweg 3, 97215 Uffenheim

ي دائرة المنطقة 
مراكز إعادة التدوير �ف

منطقة نويشتادت آن دير آيش - باد فيندسهايم

تطبيق النفايات

تحميل واستخدام مجانًا.



 

بقايا النفايات الأخرى

الكناسة، أكياس مكنسة الأتربة

رماد، سجائر )باردة!(

ف بورسل�ي

منتجات النظافة الصحية

الأدوية، مواد التضميد 

س عند التخلص من الأدوية  اح�ىت

القديمة: احرص عىل منع وصول 

الأطفال أو الأشخاص المهددين 

بالخطر إليها!

ليس في برميل النفايات الحيوية!

وات ورد، ورق شجرق�رش الفاكهة والخ�ف

نفايات الحدائق بقايا الأطعمة

فل�ىت الشاي، القهوة

ليس في برميل النفايات الورقية!

فورق كتابة كرات�ي

عبوات كرتونكتب

أكياس ورقيةالصحف، المنشورات الدعائية

ي 
ي الأكياس البالستيكية أو �ف

ل تقم مطلًقا بالتخلص من النفايات الحيوية �ف
أكياس القمامة البالستيكية القابلة للتحلل. 

اء )الفروع، الأوراق،  النفايات الخ�ف

ي تصل إىل 1 
قصاصات الأعشاب( ال�ىت

اء.  ي حاوية النفايات الخ�ف
م�مكعب �ف

ف التخلص  ة نسبًيا فيتع�ي الكميات الكب�ي

ي مكان السماد .
منها �ف

ليس في البرميل األصفر!

اباك والحزم الورقية! ل تلق بقايا ورق الحائط أو الت�ىت

أحذية ومالبس مهلهلة

برميل أصفربرميل النفايات الحيويةبرميل بقايا النفايات برميل النفايات الورقية

حزم ورقيةعبوات بالستيكية

الألومنيوم، مركبات الألومنيومعلب

رقاقات بالستيكيةعبوات ستايروفوم


