
 
 " ARGELATOبلدیة أرجیالتو "



 
 " ARGELATOبلدیة أرجیالتو "

من   نظام  من خالل  المصنفة  والنفایات غیر  والبالستیك  والورق  النفایات  جمع  یتم 
إلى الباب، أي یتم جمع النفایات أمام   جمیع المنازل وفقًا للتقویم. لذلك یجب  الباب 

 تصنیف النفایات حسب النوع. 
أیام     من  وتحقق  السكن  لشارع  وفقًا  منطقتك  من  تحقق  مناطق:  إلى  مقسم  اإلقلیم 

تجمیع النفایات في التقویم، والمتوفرة في مكتب العالقات العامة، أو مراكز التجمیع  
 www.geovest.itأو على موقع  

 
یجب أن تُحفظ الحاویات / األكیاس في ملكیة خاصة ووضعھا عند امتالئھا بالقرب    1

من الطریق العمومي فقط في المساء الذي یسبق یوم تجمیع النفایات وفي موعد ال  
 صباًحا من الیوم المقرر.   5.00یتجاوز الساعة  

 
 اد: االستخدام السلیم لإلمداد من الحاویات/ األكیاس المخصصة لفصل المو   2

 
 یجب إدخالھ منفصًال في الحاویة الزرقاء،   الورق 

داخل   زائدة  كمیات  أي  یمكن وضع  بالستیكیة.  أكیاس  داخل  ا وضعھ  أبدً ینبغي  ال 
 صندوق كبیر / كیس ورقي أعلى/ بجانب اإلمدادات المعنیة. 

 
یجب وضعھا في الكیس األصفر شبھ الشفاف. یجب أال تحتوي    األغلفة البالستیكیة 

األغلفة على بقایا؛ وباإلضافة إلى ذلك، لتقلیل الحجم یلزم سحق الزجاجات واألوعیة  
البالستیكیة بصورة أفقیة. في حالة حاویات الوحدات السكنیة المشتركة، فلیس من  

لك یجب وضع األغلفة  ، ولذ Geovest"المقرر توفیر األكیاس من جانب جیوفیست " 
 البالستیكیة منفصلة أو داخل أكیاس بالستیكیة معاد استخدامھا في البیئة المنزلیة؛ 

 
المصنفة  غیر  الرمادیة    المخلفات  الحاویة  داخل  إلزامیًا  وضعھا    المزودة یجب 

الشریحة اإللكترونیة الدقیقة أو منفصلة أو باستخدام أكیاس عادیة (ال یمكن استخدام  ب 
" ألنھا مخصصة لتجمیع األغلفة  Geovestالصفراء التي توفرھا جیوفیست " تلك  

البالستیكیة). حاویات النفایات غیر المصنفة تعتبر شخصیة، ویجب على كل مستخدم  
خالل وضع عالمة تعریف علیھا (بطاقة الصقة    علیھا من أن یجعلھا قابلة للتعرف  

 أو ملصق باسمھ أو إشارة إلى رقم البنایة). 
 

یجب إدخالھم منفصلین في حاویات / صنادیق النفایات    جاج والعبوات المعدنیة الز 
المنطقة  الموجودة في الطرق، بعد التخلص من أي بقایا. خدمة منزلیة للمقیمین في  

 الزراعیة. 
 

الخفیفة  النباتات  الحاویة    مخلفات  إدخالھا منفصلة داخل  (العشب واألوراق) یجب 
ویجب وضع الحاویة فقط عند امتالئھا. لطلب   ". Geovestالتي توفرھا جیوفیست " 

إلى  إلكتروني  برید  إرسال  یجب  بالرقم    info@geovest.it  الحاویة:  اتصل  أو 
 المجاني. 

 
العضویة  محكمة  (   المخلفات  أكیاس  في  وضعھا  یجب  للمطبخ)  الغذائیة  المخلفات 

اإلغالق ومصنوعة من خامات قابلة للتحول إلى سماد أو ورق وذلك داخل الحاویات  
 الموجودة في الشوارع. 

     المنطقة الزراعیة. خدمة منزلیة للمستخدمین المقیمین في  
 

التقویم من    www.geovest.it/i-comuniتحقق على الموقع اإللكتروني    3 أو 
 وما إلى ذلك.   واألكیاس والحاویات مكان استالم اإلمداد لتجمیع النفایات المصنفة  

 
  4   " التي توزعھا جیوفیست  فقط وحصریًا  Geovestاألكیاس  " یجب استخدامھا 

 أجلھا، مع تجنب اإلھدار بعنایة. من أجل عملیات تجمیع النفایات المخصصة من  
 

استخدام    5 إعادة  یمكن  عضویة،  مواد  من  المصنوعة  األكیاس  استخدام  من  للحد 
العضویة،   المواد  إلى سماد (مثل  للتحول  المصنوعة من مواد قابلة  التسوق  أكیاس 

 والبالستیك العضوي) أو األكیاس الورقیة من أجل تجمیع المخلفات العضویة. 
 

 ستخدمون األفراد مسئولیة غسل الحاویات التي یتم توفیرھا. یتحمل الم   6  
 

 ". Geovestحظر وضع النفایات في حاویات غیر تلك التي توفرھا جیوفیست " یُ   7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 المخلفات الضخمة 

المخلفات الضخمة من المنزل مجانًا عن طریق االتصال   یمكن حجز خدمة تجمیع 
 . info@geovest.it  لكتروني إلى إ على الرقم المجاني، أو بإرسال برید  

 قطع صغیرة:   3تتضمن الخدمة تجمیع قطعة واحدة كبیرة أو  
قطع كبیرة (قطع وحدات تجمیعیة): أریكة، خزانة مالبس، رفوف، أثاث في شكل  

 وحدات تجمیعیة. 
 

قطع صغیرة (فریدة من نوعھا): غسالة، كرسي ذو ذراعین، مدفأة، مرتبة، طاولة،  
 فزیون، رف، كرسي. ثالجة، دمجانة (زجاجة ضخمة)، تل 

 
 التحویل إلى سماد في المنزل 

 " أرجیالتو  بلدیة  المنزلي  Argelatoتقدم  التحویل  وعاء  لشراء  إمكانیة  لسكانھا   "
یورو. مزید من المعلومات متاحة على الموقع    20.00إلى سماد، بسعر مدعوم قدره  

أو مباشرة في مكتب البیئة    www.comune.argelato.bo.itاإللكتروني للبلدیة  
 . 051/6634652بالبلدیة  

 
 تجمیع الورق المقوى التجاري 

والمت  للمحالت  المنزلي  یمكن  التجمیع  طلب  الحضریة  المراكز  في  والمكاتب  اجر 
 للورق المقوى. 

برید   إرسال  یجب  الخدمة،  إلى إ لتنشیط    لكتروني 
segreteriatecnica@geovest.it   .أو االتصال على الرقم المجاني 

 
 مركز التجمیع 
إحضار جمیع المواد الناتجة عن التجمیع المصنف المنزلي إلى مركز  یمكن مجانًا  

التجمیع. ال یمكن تسلیم النفایات غیر المصنفة أو النفایات الناتجة عن األنشطة غیر  
 المشابھة لتلك المنزلیة. 

 
 

 زیت الطعام المستھلك 
المدینة حاویات مخصصة (غطاء برتقالي) حیث یمكن   إدخال  یوجد داخل أراضي 

وزیت   الزیتون  زیت  تجمیع:  یمكن  المستھلك.  الطعام  بزیت  مملوءة  مغلقة  زجاجة 
اللفت وزیت البذور وزیت الذرة والمنتجات المحفوظة في الزیت وزیت التونة ودھن  

 الخنزیر. 
 

 الكبیرة خدمة حفاضات األطفال /الحفاضات  
أو   األطفال  حفاضات  تستخدم  التي  للعائالت  المخصصة  الخدمة  حفاضات  ال لتفعیل 

أو المفارش الصحیة أو المواد طبیة، وللحصول على المفتاح للوصول إلى    الكبیرة 
أكبر   حاویة  أو  السكنیة  المناطق  في  الشوارع  في  الموجودة  المخصصة  الحاویات 

 حجًما للنفایات غیر المصنفة، من خالل الذھاب إلى مراكز التجمیع: 
 

  لالستعالم:
 الرقم المجاني

800276650 
 ظھًرا  12.45صباًحا إلى   8.45الجمعة من   -األربعاء   -االثنین 
  4.30ظھًرا إلى  2.00ظھًرا | من  12.45صباًحا إلى   8.45الخمیس من  - الثالثاء 
 عصًرا  

 تجمیع المخلفات)  تنفیذظھًرا (لإلبالغ عن عدم  12.45صباًحا إلى  8.45السبت من 

 

 ممنوع
 

في  • الموجودة  الحاویات  جوار  إلى  كانت  وإن  حتى  األرض،  على  المخلفات  ترك 
 الشوارع. 

الحاویات الموجودة في الشوارع والمخصصة للمواد العضویة وضع مواد مخالفة في   •
 والزجاج. 

إلیھا في   • الُمشار  تلك  أیام مختلفة عن  الحاویات في  أو  المخلفات في األكیاس  وضع 
 تقویم التجمیع. 

استخدام الحاویات المزودة بعجالت المخصصة للورق واألغلفة البالستیكیة، والتي تم   •
 متاجر. تخصیصھا لالستخدام الحصري لل 

 سیتم توقیع غرامات في حالة حدوث تصرفات غیر سلیمة  •
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