Explicații generale referitoare la sortarea gunoiului

EXPLICAȚII GENERALE
REFERITOARE LA SORTAREA
GUNOIULUI
TOMBEROANE PENTRU RESTURILE
MENAJERE
Aici se aruncă de ex.: cenușă, becuri, tampoane igienice,
hârtie igienică, resturile de la curățenie, scutece, resturi
de tapet, ambalaje foarte murdare, etc.
Aici nu se aruncă: resturi de mâncare, deșeuri din grădină, ambalaje cum ar gie hârtie, sticlă, becuri cu consum
redus de energie, tuburi neon, deșeuri speciale, etc.

TOMBERONUL GALBEN / SACUL
(LA ALEGERE)
Aici nu se aruncă de ex.: ambalaje cum ar fi cutii de
lapte, folii de aluminiu, doze, pahare din iaurt, veselă de
unică folosință, sticle din plastic, ambalaje din zăpadă
artificială, ambalaje vidate, etc.
Indicație importantă: Nu toate obiectele din plastic se
aruncă la gunoiul pentru ambalaje.
Nu se aruncă de ex.. ambalaje murdare, sticlă, resturi de
gunoi, deșeuri speciale, gunoi menajer,etc.

TOMBERONUL PENTRU HÂRTIE
Aici se aruncă de ex.: ambalaje din hârtie, hârtie de scris,
cărți, cărți de telefoane, ziare, pliante, cartoane.
Indicație importantă: Vă rugăm să nu așezați în ziua
ridicării gunoiului hârtie veche / cartoane lângă tomberon, acestea nu vor fi colectate.
Aici nu se aruncă: hârtie foarte murdară, hârtie foto /
igienică, hârtie de cadou din metale, pungi pentru
băuturi, hârtie plastificată, etc.

TOMBERONUL PENTRU DEȘEURI BIO
DEGRADABILE
Începând cu 1 aprilie 2014 în Offenbach există tomberonul pentru deșeuri biodegradabile. Pe lângă tomberoanele existente există și un al patrulea. Vă rugăm să luați în
considerare că și sortarea deșeurilor se modifică.
Aici se aruncă de ex.: deșeuri din grădină cum ar fi
buruieni, resturi de gazon, flori, resturi de legume și
fructe, zaț / filtru de cafea, resturi de ceai, pliculețe
de ceai, resturi de mâncare și multe altele...
Aici nu se aruncă: pungi din plastic, cenușă, metale și
sticlă, ghivece de flori, doze, făclii, pungi de gunoi
și de aspirator și resturi de țigări. De asemenea deșeurile
biologice nu sunt substanțe biologice cum ar fi de ex.
amidonul de porumb chiar dacă acestea sunt marcate cu
simbolul biodegradabil.

O listă completă o găsiți la reprezentanța locală de
salubritate a orașului Offenbach am Main. Pentru întrebări legate de tomberonul bio ESO vă răspunde la
numărul de telefon 069 840004 - 545 sau pe email la
bioabfall@eso-of.de.

COLECTAREA DEȘEURILOR VOLUMINOASE ÎN
OFFENBACH
Vă puteți face o programare pentru colectarea deșeurilor
voluminoase la numărul nostru de serviciu 840004 - 545,
la ghișeul ESO de la oficiul cetățeanului sau pe email prin
»Cererea pentru colectarea deșeurilor voluminoase« de
pe pagina noastră de internet www.eso-stadtservice.de.
Indicații importante: Vă rugăm să specificați datele
exacte, ce materiale / cantități trebuie colectate.
Doar materialele / cantitățile menționate for fi colectate
gratuit.
Deșeurile voluminoase sunt de ex.: mobilă, saltele,
obiecte casnice (fără veselă), mochete, covoare, PVC,
aparate electronice, mașini de spălat, etc.
Nu sunt deșeuri voluminoase de ex.: uleiurile uzate,
îmbărăcămintea uzată, bateriile, resturile de construcții,
deșeuri verzi, parchet laminat, parchet, substanțe
toxice, uși / ferestre, deșeuri menajere, etc.
Amplasarea pe marginea drumului:
· Cel devreme cu o seaă înainte de colectare între
orele 20.00 și 22.00 sau cel târziu în ziua ridicării
până la ora 6.00 dimineața !
· Până la colectarea deșeurilor de către ESO Stadtservice GmbH responsabilitatea este de solicitantului;
acesta trebuie să curețe trotuarul după colectare.

AȚI UITAT SĂ VĂ FACEȚI O PROGRAMARE
PENTRU COLECTAREA GUNOIULUI ?
ESO Stadtservice GmbH vă oferă posibilitatea să
faceți o programare rapidă contra cost. Pentru
mai multe informații apelați serviciul nostru de relații
cu clienții: număr de telefon 840004 - 545 !
Pentru întrebări referitoare la colectarea deșeurilor
puteți obține informații la numărul de telefon
840004 - 549.

