شؤون النفايات
استخدم برنامج  CleanOutلطرح املواد
الكيميائية املنزلية بالطريقة الصحيحة
ميكن جلب:
من منزلك:
املواد املذيبة واملنظِّفات املنزلية
منتجات العناية باألرضيات
املنظفات بقاعدة أمونيا
مصابيح اإلنارة الفلورية

من سيارتك:
بطاريات السيارات
زيوت املحركات ،الوقود والسوائل

خدمة
مجانية

من مرآبك (كاراجك):
مواد الطالء واملنتجات املتعلقة بها
مبيدات الحرشات واألعشاب الضارة
السموم
قناين الغاز
أجهزة إطفاء الحرائق
املواد الكيميائية الخاصة باملسابح
املواد الكيميائية الخاصة بالهوايات
املواد الكميائية الحمضية والقلوية

وكذلك املواد التي تحمل الرموز التالية:

الوزن املقبول لألغراض املنزلية هو  20كلغ فقط أو مستوعبات تحتوي عىل مواد كيميائية
بحجم  20ليرتا ً كحد أقىص .يرجى نقل املواد التي لديك بعناية والبقاء يف سيارتك أثناء وجودك
يف موقع جمع النفايات.

للمزيد من املعلومات اتصل بخط البيئة عىل الرقم 131 555
أو تفقّد املوقع اإللكرتوين www.cleanout.com.au
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اجلب املواد الكيميائية املنزلية إىل أي من املراكز التالية بني
الساعة  9صباحاً و 3,30بعد الظهر يف املواعيد املذكورة.

برامجنا إلعادة التدوير:

أرجِع األدوية غري املطلوبة إىل الصيدلية املحلية لطرحها بأمان.

أ ِعد تدوير هواتف املوبايل بأخذها إىل أحد مراكز الربيد األسرتايل أو ضعها يف
الرباميل الخرضاء لجمع هواتف املوبايل يف مرصفك أو يف أحد محالت بيع الهواتف.
أرجِع الخرطوشات الفارغة لآلالت الطابعة ،التي أنتجتها مصانع مشارِكة بخدمة جمعها،
إىل محالت  Officeworksومتاجر جاي يب هاي فاي وإىل مراكز الربيد ومتاجر ديك
سميث وهاريف نورمان و»ذي غود غايز» املشاركة يف حملة جمع الخرطوشات هذه.
تفقّد  www.recyclingnearyou.com.auللعثور عىل أماكن جمع أجهزة التلفزيون
أو الكمبيوتر أو الطابعات لغرض إعادة تدوير االجهزة اإللكرتونية.
لالستعالم عن أعامل التنظيف بصورة مالمئة للبيئة يف منزلك تفقّد
www.safersolutions.org.au
ميكن للمصالح التجارية املدارة من املنزل العثور عىل مراكز إعادة تدوير نفايات
املصالح التجارية عىل املوقع اإللكرتوين التايلbusinessrecycling.com.au :
هذه النرشة صادرة عن مبادرة «( NSW EPA Waste Less, Recycle Moreنفايات أقل ومزيد
من إعادة التدوير» التابعة ملصلحة حامية البيئة) بتمويل من ( Waste Levyحوافز «رسوم
النفايات») .تفقّد www.epa.nsw.gov.au
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