
تقويم زمني 
لجمع القاممة

من باب لباب ٢٠٢١ 
للمشرتكني غري القاطنني

تقويم العطالت املصادفة يف منتصف األسبوع

سيتم تقديم تاريخ جمع النفايات العضوية الذي يصادف يوم االجمعة ١ يناير ٢٠٢١ إىل يوم الخميس املصادف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٠ 

سيتم تأجيل تاريخ جمع البالستيك الذي يصادف يوم األربعاء ٦ يناير إىل يوم الخميس املصادف ٧ يناير  

سيتم تأجيل تاريخ جمع النفايات العضوية الذي يصادف يوم اإلثنني ٥ أبريل إىل يوم الثالثاء املصادف ٦ أبريل  

سيتم تقديم تاريخ جمع الزجاج الذي يصادف يوم السبت ١ مايو إىل يوم الجمعة املصادف ٣٠ أبريل  

سيتم تأجيل تاريخ جمع البالستيك الذي يصادف يوم األربعاء ٢ يونيو إىل يوم الخميس املصادف ٣ يونيو

سيتم تأجيل تاريخ جمع النفايات العضوية الذي يصادف يوم اإلثنني ١ نوفمرب إىل يوم الثالثاء املصادف ٢ نوفمرب  

سيتم تأجيل تاريخ جمع البالستيك الذي يصادف يوم األربعاء ٨ ديسمرب إىل يوم الخميس املصادف ٩ ديسمرب

سيتم تقديم تاريخ جمع الزجاج الذي يصادف يوم السبت ٢٥ ديسمرب إىل يوم الجمعة املصادف ٢٤ ديسمرب

خدمة العالقات مع املواطنني
هاتف ٨٠٠.٠٧٨.٦٣٦ – األوقات: من اإلثنني إىل الجمعة ٨:٣٠/١٢:٣٠ – ١٤:٠٠/١٦:٣٠ - السبت ٨:٣٠/١٢:٣٠

 www.asmisa.it :موقع إنرتنت             servizioutenti@asmisa.it :الربيد االلكرتوين
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اإلثنني الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

النفايات العضوية الورق النفايات العضوية الزجاج وعلب 
الصفيح

النفايات غري املصّنفة البالستيك

بلدية غرافيللونا لوميللينا

أوقات جمع القاممة مساًء:
من الساعة ٢١:٠٠ من الليلة السابقة إىل الساعة ٦:٠٠ من يوم جمع النفايات

أوقات جمع الزجاج وعلب الصفيح نهاراً: 
لغاية الساعة ٨:٠٠ من أيام السبت لجمع النفايات



ع وحفاضات الكبار واملالءات الطبية  خدمة مجانية لجمع حفاضات الرُضَّ

)الحصائر( املاصة للبول:

ميكن تسليم هذه النفايات عىل أنها غري مصّنفة؛ إذا مل تكن عملية جمع واحدة 

كافية، فسيكون من املمكن تفعيل الخدمة املحددة بالطرق التالية:

- اإلتصال ب “ ASM ISA spaعىل الرقم األخرض ٨٠٠.٠٧٨.٦٣٦ من اإلثنني إىل 

الجمعة من الساعة ١٢:٣٠/٨:٣٠ – ١٦:٣٠/١٤:٠٠ – السبت من الساعة ٨:٣٠ إىل 

الساعة ١٢:٣٠ 

           serviziutenti@asmisa.it :بإرسال رسالة الكرتونية إىل -

- أو اللجوء مبارشة إىل مبنى بلدية غرافيللونا لوميللينا

الورق والكرتون

النفايات العضوية

النفايات غري املصّنفة

البالستيك

الزجاج واملعادن

معلومات وخدمات

نعم

• الصحف واملجالت والكتيبات اإلعالنية والدفاتر وورق التغليف والورق املقوى مثل 

علب: املعكرونة واألرز وامللح والسكر؛

• رشائط التغليف الورقية للنب الزبادي واملعلبات والتونة واملرشوبات؛

• علب الكرتون والعلب الصغرية، علب املرشوبات السائلة “ترتاباك”، مثل علب 

الحليب وعصائر الفاكهة والنبيذ.

نعم

• حاويات السوائل: زجاجات املياه واملرشوبات، عبوات منتجات النظافة الشخصية 

وتنظيف املنزل؛

• أغلفة املواد الغذائية البالستيكية، صواين اللحوم الباردة املعبأة بالتفريغ الهوايئ، 

البوليسرتين الخاص بالتغليف، صواين البوليسرتين الخاصة باللحوم والفاكهة؛

• أطباق وأكواب لالستخدام مرة واحدة فقط، الغشاء الشفاف، شامعات األلبسة.

ال

• الورق والكرتون املتسخ أو الدهني، علب البيتزا الدهنية, والورق 

الكياموي مثل إيصاالت الرضائب ونسخ إيصالت الدفع, وورق الشمع 

لألطعمة واللحوم الباردة، وورق الزبدة.

• ال تستخدم األكياس البالستيكية  

ال

• أدوات املائدة البالستيكية، ولعب األطفال، واألوعية، والدالء، أوعية 

سقاية الزرع، وأثاث الحدائق، وصفائح املياه والحاويات التي تحتوي 

عىل آثار أو بقايا كيميائية، عىل سبيل املثال: املواد الالصقة، واألحامض، 

والدهانات، ومخففات الدهان.

نعم

• نفايات الفواكه, تفل القهوة، بقايا وجبات الطعام، نفايات املواد الغذائية الناتجة عن 

تحضري الطعام يف املطبخ, مرشحات الشاي والبابونج ومنقوع األعشاب؛

• عبوات القهوة الورقية, قطع القامش الزَِفرة؛ أكياس ماتر- يب غري الصالحة لالستعامل.

املسّمى أيضاً نفايات جافة 

فقط

نفايات تتكون من عدة مواد مختلفة )فرش أسنان، شفرات حالقة، أقالم حرب جاف، ورق 

الزبدة وورق الشمع والورق املبطّن بغشاء بالستييك( ، املصابيح “اللمبات” املصنوعة من 

خيوط هالوجينية, خرق املسح، سرياميك من مختلف األنواع، قفازات مطاطية, كاممات 

ذات االستخدام ملرة واحدة فقط، أدوات مائدة بالستيكية, الرمل وفضالت الحيوانات، 

أعقاب السجائر، الرماد املطفي، األلعاب املكسورة )غري االلكرتونية(، بقايا التنظيف، 

الحفاضات املختلفة، الحصائر الصحية والحفاضات لألشخاص والحيوانات, صور األشعة 

السينية، أرشطة الفيديو واألقراص املدمجة “السيديهات”. 

نعم

• أكواب وزجاجات ومرطبانات زجاجية، علب ومرطبانات للطعام: التونة واللحوم 

املعلبة؛

• علب املرشوبات، وحليب البقوليات ورشاب الفواكه، رقائق وصواين املطبخ املصنوعة 

من األملنيوم؛

• سدادات )أغطية( القناين واملرطبانات املصنوعة من األملنيوم.

ال

• األكياس املصّنفة عىل أنها “قابلة للتحلل” ولكنها يف الواقع مصنوعة من 

البالستيك وبراز الحيوانات وفضالت القطط، ال لجميع النفايات غري املصّنفة 

أو غري القابلة للتحلل.

ال

• املرايا وزجاج النوافذ وزجاج “برييكس”، والبورسلني واملزهريات 

والكريستال وجميع أنواع السرياميك مثل األطباق و واملقايل )جمع مقالة(, 

والفناجني الكبرية والصغرية، املصابيح التقليدية, أنابيب النيون واملصابيح 

ذات االستهالك املنخفض. 


