REGULI

Comune di
Sestri Levante

PRIVIND ACTIVITATEA DE COLECTARE SELECTIVĂ
STICLA SI AMBALAJELE DIN METAL
Sticla împreună cu ambalajele din metal trebuie introduse în containerele special amenajate.
Materialul trebuie predat fără să fie introdus în saci. Se înţelege doar ambalajul (din sticlă sau din metal) în care a fost introdus
produsul, transportat şi mai apoi expus.
CE DEŞEURI SUNT ACCEPTATE: borcanele de sticlă utilizate în industria alimentară, sticle, pahare, cutii din aluminiu pentru
băuturi,recipiente din aluminiu pentru păstrarea şi congelarea alimentelor, tăvi de aluminiu, cutii de conserve, staniol...

DEsEURI BIOLOGICE
Această categorie este alcătuită din acele deşeuri care se descompun foarte repede. De aceea trebuie băgate într-un sac mater-bi
şi introduse în containerul special amenajat.
CE DEŞEURI SUNT ACCEPTATE: resturile de la bucătărie, gătite sau în stare crudă, expirate,resturi de carne, peşte, fructe şi legume, coji şi miezuri, sâmburi şi găuoace, oase mici, coaja de ou, oase de peşte, flori tăiate şi plantele din ghivece, pasta, orez, pizza,
produse făinoase în general, brânzeturi, pâine veche, zaţ de cafea şi filtre de ceai, ceaiuri din plante, muşeţel, alimente stricate,
serveţele de hârtie (albe sau colorate), şervete de masă, umede sau unse, batistuţe de hârtie murdare, dopuri de plută, scobitori,
băţul de lemn de la îngheţată...

AMBALAJE DIN PLASTIC
Este vorba despre ambalajul în care a fost introdus produsul, transportat şi mai apoi expus. Clătiţi şi reduceţi volumul recipientelor, introduceţi-l în containerul special amenajat.
CE DEŞEURI SUNT ACCEPTATE: sticle (goale) de plastic de apă, de băuturi răcoritoare, ulei, sucuri şi lapte, dopuri de plastic, recipientele şi flacoanele produselor folosite pentru igiena personală şi pentru a curăţa casa, farfurii şi pahare de unică folosinţă
(nu tacâmuri de unică folosinţă), plicuri şi pungi pentru produse în general, folii transparente pentru alimente, recipiente de
plastic pentru ouă, recipienţi rigizi /flexibili pentru alimente în general, blisterul (găoace) jucăriilor sau alte obiecte, pungile de
la cumpărături,peliculele folosite la ambalarea mai multor sticle de apă minerală /băuturi răcoritoare şi alte produse similare,
plase pentru fructe şi legume, cutii de conserve pentru alimentele sub formă de praf, tăvi de polistiren...

HÂRTIE, CARTON SI TETRAPAK
CE DEŞEURI SUNT ACCEPTATE:
Cutiile pentru băuturi şi alimente în tetrapak, cutiile de pizza fără resturi de mâncare şi nu unse, ziare, reviste, cărţi şi caiete, foi
şi copii de pe documente, cutii, pungi de hârtie, ambalaje din carton şi al cărui volum trebuie redus...

REZIDUL USCAT
Rezidul uscat reprezintă acel deşeu care nu poate fi diferenţiat şi reciclat, şi care rămâne după ce au
fost diferenţiate toate celelalte deşeuri. Trebuie introdus neapărat în recipienţii gri special amenajaţi.

Scutecele şi
pampersul
pentru adulţi
sunt considerate
un reziduu uscat.

CE DEŞEURI SUNT ACCEPTATE: brichete, adezivi, substanţe antiparazitare, absorbant, corector, bijuterii din plastic, pix, ciorapi din nylon, lumânări, carduri plastifiate (bancomat/ card de fidelitate),
medicamente de prim ajutor, siringi cu acul protejat şi materialul derivat de la un tratament, hârtie
indigo, şerveţele de hârtie murdară, casete audio/video, plasture, tuburi de lipici, produse cosmetice, cover pentru celular,
cruste de ceară de la brânză, discuri, dvd, elasticuri, evidenţiatoare, flori artificiale, floppy disk, fotografii, obiecte din cauciuc,
gumă de mestecat, gumă de şters, mănuşi de cauciuc, becuri cu incandeşcenţă, creioane, mucuri de ţigări stinse, panglici pentru cadouri, negativele de la fotografii, ochelari, ceasuri (fără baterie), mingi de jucat, filme, marker / pensule, pieptene, pastile
pentru ţânţari, plastilină, prezervative, radiografii, saci pentru aspirator, bonuri fiscale, perii de toaletă, perie de păr/haine/
pentru animale, periuţă de dinţi, oglinjoară, bureţi (uscaţi), bureţi cu cerneală pentru ştampilă, dopuri de plastic (de exemplu
un fel de dop de plută), tacâmuri de plastic, obiecte de plastic dar să nu fie un ambalaj, zdrenţe, resturi de materiale, tifoane şi
medicamente personale, litiere pentru animale domestice.

800 352 650

PENTRU INFORMATII

DE LUNI PÂNĂ SÂMBĂTĂ 9.00 - 15.00

infosestri@dockslanterna.com – www.portaaportasestri.it

