
دليل الفرز

شكًرا لك على الفرز!
eem.se/sortera

قم بفرز النفايات في الصناديق المختلفة في غرفة الفرز بالمنزل. وعليك بفرز الباقي في مركز 
 إعادة التدوير. إذا لم تكن متأكًدا من كيفية ترتيب شيء ما، يمكنك البحث في الدليل الرقمي على 

.eem.se/sorteringsguiden
شكًرا لك على الفرز! 

ورق األلومنيوم
قوالب األلومنيوم
أغطية المعلبات

علب الطالء )فارغة(
كبسوالت القهوة 
أغطية الزجاجات

أنابيب معجون الكافيار
العبوة الصفيح

األنابيب المعدنية
فاتحة العلب

علبة الرذاذ )فارغة(
معجون الطماطم

هل النفايات كبيرة بحيث ال يمكن وضعها في كيس بالستيكي 	 
عادي؟ هي نفايات كبيرة الحجم إذًا ويجب فرزها في 

مركز إعادة تدوير مزود بطاقم عمل: مركزي إعادة تدوير 
 .ReTunaو Lilla Nyby

تأكد من نقل النفايات إلى مركز إعادة التدوير وفرزها في 	 
حاويات مختلفة حسب نوع المواد. 

أمثلة على النفايات الضخمة: الدراجات، وشجرة عيد الميالد، 	 
واألواني، والفراش، واألثاث، والسجاد، والزالجات، والمقالة، 

واأللعاب الكبيرة، والبطاطين.

المفكرات
األدوات المكتبيه

النشرات
الصحف اليومية
أوراق الطباعة

المجالت
الكتيبات

اللوحات اإلعالنية
الورق المعاد تدويره

أوراق الرسم
سجالت الهاتف

الجرائد

أفرغ المحتويات 
وقم بتسويتها لتوفير 

المساحة.

يجب تعبئة فضالت الطعام 
والنفايات المنزلية األخرى في 
أكياس بالستيكية. اربط األكياس 
بعقد مزدوجة لتجنب الروائح 

الكريهة والحشرات!

العبوات المعدنيةالعبوات البالستيكية

النفايات الخطرة وااللكترونياتالنفايات السائبة

الصحف

حفاضات
أعقاب السجائر
فرشاة الحوض

تفريغ حقيبة المكنسة 
الكهربائية

المناشف الورقيّة
األظرف
الدمى

السدادات القطنية
الكؤوس المكسورة
األعواد القطنية

الضمادات
قشر البيض

أكياس الخبز المصنوعة من 
الورق المقوى

الكرتون 
عبوات الحليب

علب حبوب اإلفطار
األكياس الورقية

علب البيتزا
عبوات تتراباك
ورق المرحاض
صناديق الكرتون
خلفات الكرتون
أكواب الزبادي

أطباق البيض الكرتون

العبوات الورقية

يتم فرز النفايات الخطرة واإللكترونيات في غرفة فرز النفايات في مركز 	 
إعادة التدوير )إذا لم يكن الفرز متاًحا في غرفة الفرز داخل العقار(

أمثلة على النفايات الخطرة: البطاريات، ومصابيح الهالوجين، 	 
والكيماويات، ومصابيح LED، ومصادر الضوء، والمذيبات، والورنيش، 

والمواد الالصقة، والدهانات، وملمعات األظافر.
أمثلة على اإللكترونيات: الكمبيوتر أو المصباح اليدوي أو سماعات الرأس 	 

أو سلك الشحن أو المنتجات السلكية أو القابس أو البطاريات.

عبوات زجاجية ملونة وغير ملونة

النفايات المنزلية األخرى

افرز الزجاج الملون وغير الملون، وقم بفصله عن 	 
بعضه البعض.

قم بإزالة الفلين واألغطية واألغطية البالستيكية وفرزها 	 
بشكل منفصل.

قم دائًما بإفراغ محتويات العبوة.	 
هنا يمكنك فرز الزجاج الذي تم استخدامه للتعبئة فقط. 	 
بالنسبة لألنواع األخرى من الزجاج، مثل أكواب الشرب 	 

والمزهريات وزجاج النوافذ واألشياء أخرى، يمكنك الفرز 
في مركز إعادة التدوير أو في الحقيبة مع النفايات المنزلية 

األخرى )كميات صغيرة(. 
تُصنف المصابيح على أنها نفايات خطرة.	 

السراويل
الستائر
المناشف
السترات

السراويل الجينز
الثياب

المالءات
الحقائب الخفيفة
لعب األطفال 

المحشوة
األحذية
السترات

األغلفة ذات الفقاعات الهوائية
السيلوفان

الستايروفوم   
شباك الفاكهة
أغلفة الحلوى

زجاجات الكاتشب
عبوات الدواء

األغلفة البالستيكية
األغطية البالستيكية
األكياس النايلون

أغطية الزجاجات البالستيكية
غطاء الزبدة

المنسوجات

الخبز
قشر الفاكهة

األطعمة القديمة
بقايا الخضروات

ثفل القهوة
اللحوم

فُتات الطعام
الزيوت

قشور الجمبري
الصلصة

أكياس الشاي
الزبادي

بقايا الطعام


