малък наръчник за домашните потреби
Органичните отпадъци

Вторник - четвъртък - неделя от 21.00 до 24,00 часа

Извън дома си във една биоразградима чанта, в зелено кошче
Кухненски отпадъци, остатъци от храна, развалена храна, плодови парченца, зеленчуци, черупки от ядки като цяло, морски раковини,
утайка от кафе, чаени торби или лайка, черупки от яйца, малки резници резитба, рязан цвят, стайни растения и почва (без буркани)
салфетки, хартиени кърпи твърде мазни, угасени въглища в малки количества, животински отпадъци (включително месо, пера, косми,
кости), ракообразните черупки , рибни кости, жилави ястия (месо, риба и т.н.), коркови тапи, малки дървени отпадъци (напр. опаковки,
които обвиват някои сирена, клечки за зъби, клечки за уши тип биоразградими . не забравяйте, че за тези, които правят компостиране
вътрешното приспадане ще е на разположение от общински данъци върху боклук.

Хартия
.

Вторник от 21.00 до 24,00 часа
Извън дома си във една прозрачеa чанта (предоставени от кметство)

Вестници и списания, книги, тетрадки, фотокопия и различни хартии, кутии от макаронени изделия, захар, прах за пране, храна кутии. Има
също така фини хартии, които съдържат малки парчета от различни материали като пластмаса прозорец на пликовете или контейнерите
на тестени изделия. тетра (напр. Картонените кутии от сок от плодове, мляко, сметана, вино и т.н.). трябва да рециклираме капачката и
да измием е картонената кутия.
Картонени опаковки се събират в режим от врата на врата. Трябва да се постави, следователно, на място в предната част на обществена
улица сгънати и завързани, който не е поставил правилно картоните e нарушил обществения рет. Не забравяйте, че трябва да
премахнете метални скоби и тиксо от списания и картони.

За боклука недиференциран

понеделник - петък от 21.00 до 24.00 часа

извън домовете си във всяка прозрачна чанта
Аудио касети, видео, d.v.d. и c.d., целофан, за еднократна употреба прибори за хранене, малки счупени играчки, химикалки и моливи,
малки обекти в пластмаса и бакелит, въглероден хартия, пластмаса, найлонови чорапи, парцали, битови отпадъци, контейнери за
козметика, глинени съдове, памперси и дамски превръзки, останките от вълна , нокти, коса, козметика, прах чисти, малки дървени
предмети латекс, електрически крушки, ръкавици за еднократна употреба, домакински ръкавици, копчета, запалки, пластмасови капаци,
пергамент хартия, химични хартия факсове или авто копиране, разписки, гъби, патерици закачалки, очила, ленти, бинтове, марли,
бинтове, фалшиви цветя, гребени, четки, портфейли, дъвки, свещи, килимчета, самобръсначките, използвани парцали, метли, постеля за
домашни любимци.

мултиматериал (пластмаса и метал)

сряда от 21.00 до 24.00 часа

извън дома им в прозрачен жълт плик giallo (предоставени от кметство)
Всички пластмасови опаковки със символи: PET, PVC, PE, PLA, PP, бутилки за вода, безалкохолни напитки, мляко, плодови сокове,
бутилки за шампоан и душ гел, бутилки oт препарат, бутилки от нетоксични течности, буркани кисело мляко, маскарпоне, тави на
сладоледи, съдове за храни и яйца. съдове, пластмасови чаши, пластмасови, за еднократна употреба, прозрачни пластмасови подложки
за меса, полистиренови подложки за храна и малка полистирол опаковки, торбички и пластмасови пазарски чанти, торби с макаронени
изделия, ориз, чипс, солети, бонбони, замразени храни, плодове и ретините зеленчуци. Тръби за консервната, козметика и кремове,
няма съдържание. Кутии за напитки и храни, с AL символ (като риба тон), кутии и домашни тави храни, алуминиеви тави почистват от
остатъци храна, фолио кисело мляко, алуминиев блистер от лекарства. Буркани, капачки и щепсели консерви, вино, алкохол и
безалкохолни напитки. Стоманени кутии с бисквити, шоколади и др. Хартиени алуминиеви домакински, тигани, дръглив кон, тигани и
съдове за готвене, въпреки че са включени в Teflon. Спрей кутии от сметана, аерозолни дезодоранти, Лак за коса, крем за бръснене и
т.н., без остатъци и където е възможно, без да е твърда пластмаса част. Не трябва да се предостави метален скрап, контейнери за
киселини, лепила, разтворители и бои.

СТЪКЛО

Всеки ден в

кошчета, разположени в цялата област

РАСТИТЕЛНИ олио

Всеки ден в контейнера за
събиране, разположен в предната част на кметството.
Само пържени масла, риба тон и кисели. НЕ трябва да се
добавят масла от различни видове (напр. Моторните масла).
Моля, празни бутилки и / или други съдове и да не ги
изоставят на място.

ДРЕХИ

всеки ден в жълти
контейнери разположени из острова Все още използваеми
облекла, обувки (само ако сдвоени), възглавници, одеяла,
чаршафи, спално бельо.

Батерии и акумулатори

Всеки ден в контейнерите
на търговци на дребно и тютюневи изделия

ЛЕКАРСТВА (без опаковъчно и листовката).
Всеки ден в контейнерите в аптеките

обемист - дърво \- метали - електронни отпадъци В Еко-център по Via IV Novembre преди да се изхвърлят
отпадъците трябва да се зване.
безплатният номер

800193750
0818969362

или
Техника, обемисти, стари компютри, и дори мобилни телефони,
електроуреди, матраци, дърва, мебели. не можете да хвърлят
отпадъци от строителство, опаковки от лепила, бои, лепила,
автомобилни акумулатори и двигатели, гуми.
Забележка. В момента на сайта на Via IV Novembre не е активен и
всички материали цитирано по горе, не могат да бъдат
предоставени. Трябва да се направи списък на материалите в
притежание и резерв отстъпление до референтни номера, по-горе.
Торбичките за мулти-материал, могат да се качват в централата в
Via Fontana, избягвайте тези чернокожи в които е трудно да се
разбере неговото съдържание. Плътно затворете торби за смет и ги
поставете на сигурно.
Благодаря ви!

… ние правим
диференциран
малък наръчник за домашните потреби
COMUNE DI PROCIDA

