ﺑﻠدﯾﺔ ﻓﯾﻧﺎﻟﻲ إﯾﻣﯾﻠﯾﺎ ""FINALE EMILIA
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بلدية فينالي إيميليا ""FINALE EMILIA
يتم جمع النفايات والورق والبالستيك والنفايات غير المصنفة من خالل نظام من
الباب إلى الباب ،أي يتم جمع النفايات أمام جميع المنازل وف قًا للتقويم .لذلك يجب
تصنيف النفايات حسب النوع.
اإلقليم مقسم إلى مناطق :تحقق من منطقتك وف قًا لشارع السكن وتحقق من أيام
تجميع النفايات في التقويم ،والمتوفرة في مكتب العالقات العامة ،أو مراكز
التجميع أو على موقع www.geovest.it
 1يجب أن ت ُحفظ الحاويات  /األكياس في ملكية خاصة ووضعها عند امتالئها
بالقرب من الطريق العمومي فقط في المساء الذي يسبق يوم تجميع النفايات وفي
موعد ال يتجاوز الساعة  5.00صبا ًح ا من اليوم المقرر.
بالنسبة للمناطق Piazza ،Piazza Baccarini ،Giardini de Gasperi
via Nazario ،Via Gregorio Agnini ،Piazza Verdi ،Garibaldi
 Sauroو  Largo Cavallottiيجب وضع النفايات عند امتالئها بالقرب من
الطريق العمومي ،وذلك فقط في صباح يوم تجميع النفايات ،وعلى أي حال في
موعد ال يتجاوز الساعة  8.00صبا ًح ا .تضع المتاجر النفايات بالتزامن مع مواعيد
العمل.

ممنوع






ترك المخلفات على األرض ،حتى وإن كانت إلى جوار الحاويات الموجودة في
الشوارع.
وضع مواد مخالفة في الحاويات الموجودة في الشوارع والمخصصة للمواد
العضوية والزجاج.
وضع المخلفات في األكياس أو الحاويات في أيام مختلفة عن تلك ال ُمشار إليها
في تقويم التجميع.
استخدام الحاويات المزودة بعجالت المخصصة للورق واألغلفة البالستيكية،
والتي تم تخصيصها لالستخدام الحصري للمتاجر.
سيتم توقيع غرامات في حالة حدوث تصرفات غير سليمة

 2االستخدام السليم لإلمداد من الحاويات /األكياس المخصصة لفصل المواد:
ً
منفصال في الحا وية الزرقاء،
الورق يجب إدخاله
ال ينبغي أبد ًا وضعه داخل أكياس بالستيكية .يمكن وضع أي كميات زائدة داخل
صندوق كبير  /كيس ورقي أعلى /بجانب اإلمدادات المعنية.
األغلفة البالستيكية يجب وضعها في الكيس األصفر شبه الشفاف .يجب أال تحتوي
األغلفة على بقايا؛ وباإلضافة إلى ذلك ،لتقليل الحجم يلزم سحق الزجاجات
واألوعية البالستيكية بصورة أفقية .في حالة حاويات الوحدات السكنية المشتركة،
فليس من المقرر توفير األكياس من جانب جيوفيست " ، " Geovestولذلك يجب
وضع األغلفة البالستيكية منفصلة أو داخل أكياس بالستيكية معاد استخدامها في
البيئة المنزلية؛
المخلفات غير المصنفة يجب وضعها إلزاميًا داخل الحاوية الرمادية المزودة
بالشريحة
اإللكترونية الدقيقة أو منفصلة أو باستخدام أكياس عادية (ال يمكن استخدام تلك
الصفراء التي توفرها جيوفيست " " Geovestألنها مخصصة لتجميع األغلفة
البالستيكية) .حاويات النفايات غير الم صنفة تعتبر شخصية ،ويجب على كل
مستخدم أن يجعلها قابلة للتعرف عليها من خالل وضع عالمة تعريف عليها
(بطاقة الصقة أو ملصق باسمه أو إشارة إلى رقم البناية).
الزجاج والعبوات المعدنية يجب إدخالهم منفصلين في حاويات  /صناديق النفايات
الموجودة في الطرق ،بعد التخلص م ن أي بقايا .خدمة منزلية للمقيمين في مناطق
 6و  7و  8المنطقة الزراعية.
مخلفات النباتات الخفيفة (العشب واألوراق) يجب إدخالها منفصلة داخل الحاوية
التي توفرها جيوفيست" ." Geovestيجب وضع الحاوية فقط عند امتالئها .يتم
تنفيذ الخدمة عن طريق االشتراك .لتنشيط الخدمة  ،أرسل بريد إلكتروني إلى
 info@geovest.itأو أتصل على الرقم المجاني .لن يتم تجميع المواد
الموجودة خارج الحاوية .الخدمة عند الطلب في المناطق  7 ,6و .8
المخلفات العضوية (المخلفات الغذائية للمطبخ) يجب وضعها في أكياس محكمة
اإلغالق ومصنوعة من خامات قابلة للتحول إلى سماد أو ورق وذلك داخل
الحاويات الموجودة في الشوارع .الخدمة عند الطلب في المناطق الزراعية 7 ,6
و  . 8لتقديم طلب الخدمة الرجاء إرسال عبر البريد اإللكتروني إلى

ufficiotecnico@geovest.it
 3تحقق على الموقع اإللكتروني  www.geovest.it/i-comuniأو التقويم من
مكان استالم اإلمداد لتجميع النفايات المصنفة واألكياس والحاويات وما إلى ذلك.
 4األكياس التي توزعها جيوفيست " "Geovestيجب استخدامها فقط وحصريًا
من أجل عمليات تجميع النفايات المخصصة من أجلها ،مع تجنب اإلهدار بعناية.
 5لل حد من استخدام األكياس المصنوعة من مواد عضوية ،يمكن إعادة استخدام
أكياس التسوق المصنوعة من مواد قابلة للتحول إلى سماد (مثل المواد العضوية،
والبالستيك العضوي) أو األكياس الورقية من أجل تجميع المخلفات العضوية.
 6يتحمل المستخدمون األفراد مسئولية غسل الحاويات التي يتم توفيرها.
 7ي ُحظر وضع النفايات في حاويات غير تلك التي توفرها جيوفيست
"." Geovest

المخلفات الضخمة
يمكن حجز خدمة تجميع المخلفات الضخمة من المنزل مجانًا عن طريق االتصال
على الرقم المجاني ،أو بإرسال بريد إلكتروني إلى .info@geovest.it
تتضمن الخدمة تجميع قطعة واحدة كبيرة أو  3قطع صغيرة:
قطع كبيرة (قطع وحدات تجميعية) :أريكة ،خزانة مالبس ،رفوف ،أثاث في شكل
وحدات تجميعية.
قطع صغيرة (فريدة من نوعها) :غسالة ،كرسي ذو ذراعين ،مدفأة ،مرتبة ،طاولة،
ثالجة ،دمجانة (ز جاجة ضخمة) ،تلفزيون ،رف ،كرسي.
التحويل إلى سماد في المنزل
من أجل طلب منح وعاء التحويل إلى سماد لالستخدام المجاني ،قم بتحميل
االستمارة من الموقع  ، http://www.geovest.it/modulistica/وإرسالها
مكتملة بالبيانات إلى servizi.utenze@geovest.it
تجميع الورق المقوى التجاري
يمكن للمحالت والمتاجر والمكاتب في المراكز الحضرية طلب التجميع المنزلي
للورق المقوى.
إلى
إ لكتروني
بريد
إرسال
يجب
الخدمة،
لتنشيط
 segreteriatecnica@ geovest.itأو االتصال على الرقم المجاني.
مركز التجميع
يمكن مجانًا إحضار جميع المواد الناتجة عن التجميع المصنف المنزلي إلى مركز
التجميع .ال يمكن تسليم النفايات غير المصنفة أو النفايات الناتجة عن األنشطة
غير المشابهة لتلك المنزلية.
Via Monterosa a Massa Finalese,
مواعيد العمل:
ظهرا
الثالثاء 8.00 :صبا ًحا 1.00 -
ً
ظهرا–  5.00مسا ًء
األربعاء والجمعة2.00 :
ً
عصرا
الخميس والسبت 8.00 :صبا ًحا 4.00 -
ً
(دوام مستمر)

Via Legnari,
مواعيد العمل:
عصرا
الثالثاء والسبت 8.00 :صبا ًحا 4.00 -
ً
(دوام مستمر)
ظهرا–  5.00مسا ًء
األربعاء والجمعة2.00 :
ً
ظهرا
الخميس 8.00 :صبا ًحا 1.00 -
ً

زيت الطعام المستهلك
ي وجد داخل أراضي المدينة حاويات مخصصة (غطاء برتقالي) حيث يمكن إدخال
زجاجة مغلقة مملوءة بزيت الطعام المستهلك .يمكن تجميع :زيت الزيتون وزيت
اللفت وزيت البذور وزيت الذرة والمنتجات المحفوظة في الزيت وزيت التونة
ودهن الخنزير.
خدمة حفاضات األطفال /الحفاضات الكبيرة
لتفعيل الخدمة المخصصة للعائالت التي تستخدم حفاضات األطفال أو الحفاضات
الكبيرة أو المفارش الصحية أو المواد طبية ,الرجاء مراجعة شباك جيوفيست
" "Geovestفي األوقات واأليام المشار إليها.
شباك  Geovestلتعريفة النفايات
Piazza Verdi, 5
مواعيد العمل :اإلثنين واألربعاء  8.30صباحا ً  1.00 -ظهرا ً والجمعة – 8.30
 1.00ظهر ا ً (فقط بعد أخذ موعد)
هاتف 053590971 :بريد إلكترونيservizio.utenze@geovest.it :
لالستعالم:

الرقم المجاني

800276650

االثنين  -األربعاء  -الجمعة من  8.45صباحًا إلى  12.45ظهرً ا
الثالثاء  -الخميس من  8.45صباحًا إلى  12.45ظهرً ا | من  2.00ظهرً ا إلى 4.30
عصرً ا
السبت من  8.45صبا ًحا إلى  12.45ظهرً ا (لإلبالغ عن عدم تنفيذ تجميع المخلفات)

