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أونيدا-هركيمير في  الصلبة  النفايات  هيئة 

هذه هي الطريقة
جمعها.  ليتم  واحد  صندوق  في  معًا  مختلطة  للتدوير  القابلة  المواد  كافة  توضع  األن 

  ينبغي أن توضع المواد القابلة للتدوير – الورق، والبالستيك، والمعادن، والزجاج – مختلطة معًا في حاوية واحدة. 

  يلزم أن توضع المواد القابلة للتدوير في الصندوق البرتقالي الخاص بالمواد القابلة للتدوير والمخصص لك أو في حاوية ذات غطاء من البالستيك 
القوي أو المعدن من اختيارك بحيث ال تزيد سعتها عن 35 غالون، وال يزيد وزنها عن 50 رطاًل.

  ال تضع المواد القابلة للتدوير في أكياس بالستيكية لغرض جمعها. ال تضع رابطة أو قمامة أو نفايات خضراء.

RecycleOneلمزيد من المعلومات عنريسيكل وان
RecycleOneAndDone.comبرجاء زيارة الموقع

البالستيك 
�  العبوات التي تحمل الرموز من 1-5، 

نقبل اآلن الرمز 7 أيضا.
)راجع الرمز على أسفل العبوات(.     

�  علب الكرتون للمشروبات 
)الحليب، والمياه، والعصير وعلب العصير(

أوعية غاسل الزجاج األمامي للسيارات   �
عبوات الصابون والمنظفات  

ال:  أكياس بالستيكية، أو قوارير األدوية، أو ستيروفوم
أو لعب، أو قوارير زيت المحرك، أو مشاجب المالبس

المعادن
��صفائح األطعمة والمشروبات المصنوعة 

من األلمونيوم
علب المشروبات ذات الوديعة �

رقائق األلمونيوم �

أطباق وصواني األلمونيوم �

عبوات البخاخات �

ال: عبوات معدنية أو كرتونية )الكاكاو وزيت المحرك(، 
أو فضيات المائدة أو األجهزة الصغيرة. 

الزجاج
  العبوات الشفافة أو ذات اللون األخضر 

أو األصفر المحمر
جرار التعليب الزجاجية  
القوارير ذات الوديعة   
قوارير الخمر والنبيذ  

عبوات األطعمة والمشروبات  

ال:الزجاجالمكسور، أو كؤوس الشرب، أو أنية الفرن أو 
منتجات السيراميك، أو األطباق، أو المرايا، أو زجاج 

النوافذ أو مصابيح اإلضاءة.

الورق
الجرائد والملحقات  

البريد الدعائيوالنشرات  

المجالت والفهارس المصورة  

أدلة الهاتف والكتب ورقية الغالف   

حقائب البقالة بنية اللون  

الكرتون خفيف الوزن والمضلع  

ال كتب بأغلفة مقواة، أو مناديل مائدة، أو أطباق ورقية، أو 
أوراق المناديل، أو صناديق الكرتون الخاصةبالمشروبات 

الغازية والبيرة، أو ورق الرسم الملون

1 استثناء 
للقاعدة!
الورق الممزق

ضعه في كيس بالستيكي شفاف 
مع المواد القابلة للتدوير

المواد التي ال يجب وضعها في صندوق المواد القابلة للتدوير الخاص بك

* يمكن إعادة تدويرها في مرفق النفايات المنزلية الخطرة الخاص بنا والواقع في 80 ليالندأفنيو، يوتيكا. 

  المواد الحادة
  ال تخرجها مع المواد القابلة للتدوير. ضع اإلبر وإبر الحقن 

والمشارط المستعملة في علبة بالستيكية بغطاء ال تكون 
قابلة للثقب كقارورة مسحوق الغسيل. وعند امتالئها، احكم 
إغالق الغطاء باستخدام شريط الصق، ثم اكتب عليها كلمة 

مواد حادة “sharps”، وضعها في القمامة.

  مخلفات العشب أو الباحة
البطاريات*  

األجهزة اإللكترونية*  
  النفايات المنزلية الخطرة*

مصابيح اإلضاءة*  
عبوات الطالء*  

القمامة  
األكياس البالستيكية  

ستيروفوم  
منتجاتالسيراميك  

زجاج النوافذ   �
كؤوس الشرب  

 األكياس الزرقاء والقمامة 
شروط إخراج القمامة

تهدف هذه المعلومات إلى تعريف سكان مدينة يوتيكا بكيفية إخراج القمامة والمواد القابلة للتدوير بطريقة مناسبة ووضعها على 
حاجزالرصيف. برجاء قراءة هذه المعلومات بعناية. هذه مدينتنا، وبإتباع هذه القواعد واألحكام يمكن أن نساعد في الحفاظ على مدينتنا نظيفة. 

يجب أن توضع القمامة )األكياس الزرقاء( والمواد القابلة للتدوير )الحاوية البرتقالية/الحاوية التي تحمل شعار ريسيكل وان RecycleOne( ما بين الحاجز اإلسمنتي/
الحجري والرصيف حتى يتم جمعها. 

تجمع القمامة والمواد القابلة للتدوير مرة كل أسبوع. ويكون وقت اإلخراج ما بينالساعة الخامسة عصرًا والساعة الحادية عشرة لياًل في الليلة السابقةليوم جمع القمامة 
المخصص لك. ويتعارض مع القوانين المحلية أن يتم إخراج المواد في غير تلك الليلة. )قد يؤدي عدم االلتزام إلى الحصول على إشعار بالمخالفة.( وبرجاء إزالة 

حاويات المواد القابلة للتدوير وصناديق القمامة من أرصفة المدينة بعد الجمع.

القمامة أو  للتدوير أو ال يعتبر من   يجب أن يوضع أي شيء غير قابل 
يوتيكا. لمدينة  التابعة  الزرقاء  األكياس  أحد  في  الحجم  كبير  أي شيء 

أمثلة القمامة: فضالت الطعام، مطحون القهوة، المناديل الورقية، المناشف الورقية، مناديل المائدة، األطباق واألكواب الورقية، األطباق، فضيات المائدة وأنية الطهي، حفاضات األطفال/الكبار، األكياس 
البالستيكية )من أي نوع(، قوارير األدوية، عبوات الطالء الفارغة، بخاخات الطالء أو المبيدات الحشرية، فرش )الشعر، األسنان، الطالء(، اإلبر وإبر الحقن موضوعة في علبة ذات غطاء مغلق ومحكم 
بشريط الصق، رماد األفران/الشوايات/المدافئ، فضالت الحيوانات األليفة ومنتجات فرش الحيوانات، األحذية، القفازات، األحذية ذات الرقبة، األحذية الرياضية، القبعات، كتب الجيب، المحافظ، المالبس بما 
فيها األشياء المصنوعة من القماش، الخرق، رؤوس المماسح، الستائر، أفرشة السرير، المصابيح المتوهجة )من كافة األحجام(، اللعب الصغيرة، األلعاب، األجهزة الصغيرة )المنبهات، أجهزة الراديو، شفرات 
الحالقة، فتاحات العلب، إلخ(، أوعية الزهور، منتجات السيراميك، فالتر الهواء والزيت للسيارات، حاويات الزيت الفارغة، منتجات أفران الميكروويف، الجرائد أو الورق المقوى غير النظيف، صناديق 

الكرتون للمشروبات الغازية أو البيرة، صناديق األطعمة المجمدة، البالستيك الخالي من أي رمز أو الذي يحمل رمز 6# داخل المثلث. 

 الحد األقصىللنفايات
3 أقدام( ألسرة واحدة. )ياردتان مكعبتان لشقتين أو أكثر أو لألعمال(.  X ياردة واحدة مكعبة )3 أقدام

مثال: حاويتان سعتهما أقل من 35 غالون، وال يزيد وزنهما عن 50 رطاًل(. 
أمثلة النفايات: خراطيم الحدائق؛ المسابح البالستيكية؛ العبوات الفارغة لسائل منع التسريب الذييستخدم على الطرق الخاصة؛ أثاث الحدائق القديم، أالت جز العشب؛ مشمع فرش 

األرض؛ قطع من حشوة البساط والسجاد؛ األجهزة الصغيرة مثل المكاوي، أنية القهوة، قاليات الطعام الكهربائية، المراوح، المصابيح، أفران التحميص؛ الميكروويف؛ اللعب الكبيرة 
مثل األراجيح؛ الدراجات، الدراجات ثالثية العجالت، دراجات بيغ ويلز؛ ألواح وأطر النوافذ؛ مرشحات األفران؛ حقائب السفر؛ األسبتة؛ مخلفات الهدم واإلنشاءات مثل مواد السقوف، 

والخشب، والجص، واللوح الجصي، وبالط الحمام، وبالط األرضيات، وقطع اإلسمنت، ومواد العزل. 

إعدادالنفايات
يلزم ربط المواد الخشبية والمعدنية )بحد أقصى أربعة أقدام( ربطًا محكمًا على شكل حزم. ضع األجزاء الصغيرة في حاوية، ال تزيد سعتها 

عن 35 غالون، وال يتعدى وزنها 50 رطاًل. وقم بإخراجها إلى جانب األكياس الزرقاء الخاصة بك في ليلة جمع النفايات فحسب.

األشياء الكبيرة
الحد األقصى لألشياء الكبيرة هو قطعة واحدة )1( في األسبوع، لكل بناية.

أمثلة األشياء الكبيرة: غسالة، مجفف، ثالجة، مجمد، فرن، غسالة أطباق، سخان مياه، سرير بزنبركات، مرتبة، مزينة، أريكة/كنبة، مقعد كبير، تلفاز، السجاجيد واألبسطة التي بحجم 
الغرفة )ملفوفة ومربوطة وال تزيد عن ستة أقدام(. ال: طبل 55 غالون، بيانو، خزائن، أسطوانات البروبان، صهاريج الزيت –ال يتم جمع هذه األشياء من جانبالرصيف في المدينة. 

وتقبل في المحطة التابعة للهيئة الواقعة في ليالندأفنيو في يوتيكا على مدار العام..

إطارات السيارات
بحد أقصى إطاران اثنان في األسبوع، لكل بناية، ال يسمح بإطارات الشاحنات.

النفايات الخضراء
لن يتم جمع النفايات الخضراء إن كانت سائبة على الرصيف. ضع أوراق النباتات، واألعشاب، واألغصان الصغيرة في حاوية 

بالستيكية قوية أو معدنية ذات غطاء وسعة ال تزيد عن 35 غالون. 
ال يجب أن يزيد وزن كل من الحاويات عن 50 رطاًل. ال تستخدم األكياس البالستيكية. ال تستخدم الحاوية البرتقالية/الخاصة بالمواد القابلة للتدوير لوضع النفايات الخضراء. يجب أن 
تحزم وتربط الشجيرات والفروع واألغصان الكبيرة )ال تزيد عن أربعة أقدام(. وسيكون الحد األقصى لك هو خمس حاويات للنفايات الخضراء أو حزم في األسبوع في المجمل. وفي 
حالة وجود استفسارات تتعلق بمواعيد جمع النفايات الخضراء أو التغيب عن موعد الجمع اتصل مباشرة بإدارة األشغال العامة في يوتيكا Utica DPW على هاتف 738.1341. وإذا 
كانت لديك كميات كبيرة من النفايات الخضراء )مثال: أشجار( اتصل بهيئة النفايات الصلبة في أونيدا-هركيمير على هاتف 731.0238 لمعرفة سعر رسم الخدمة أو للحصول على 

 .Compost Facility تعليمات بشأن كيفية نقل النفايات الخضراء إلى مرفق السماد
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