ماذا يجب القيام بالنفايات؟
للحصول على المزيد من التفاصيل يرجى االطالع على منشور " ماذا يجب القيام بالنفايات" والخرائط

المنشور :صفحة 3-2

النفايات المنزلية

يتم جمع النفايات مرتين في األسبوع :يوم االثنين والخميس أو يوم الثالثاء والجمعة (حسب المنطقة :أنظر للخريطة)
ينبغي ترك النفايات في األكياس الزرقاء فقط أو في الحاويات :هذه الخدمة ليست مجانا
يجب ترك النفايات في األيام المحددة للمها قبل الساعة ( 6.45أما في مركز المدينة :قبل الساعة )9

المنشور :صفحة 5-4

الورق والكرتون
جمع الورق والكرتون :مرة واحدة فقط في األسبوع ،يوم األربعاء (حسب المنطقة :أنظر للخريطة)
ينبغي ترك األوراق والكراتين كحزمة مربوطة أو في أكياس ورقية أو في الحاويات المختصة بها
ومن الضرورة تركها يوم جمعها قبل الساعة ( 6.45أما في مركز المدينة :قبل الساعة )9

المنشور :صفحة 7-6

مركز المدينة
يتم جمع النفايات المنزلية والورق والكرتون في الساعة  9صباحا بدال من الساعة 6.45
يتم جمع األوراق والكراتين كل يوم األربعاء
يجب ترك النفايات أيام لمها قبل الساعة التاسعة صباحا

المنشور :صفحة 9-8

بقايا الطعام ومخلفات الحدائق
يتم جمع الفضالت والمخلفات يوم الثالثاء
من شهر اذار (مارس) الى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) Abonnement DechVert

من شهر كانون األول (ديسمبر) الى شهر شباط (فبراير) :يوم االثنين من الساعة  13.30الى الساعة  16بناء على الطلب فقط عبر
الهاتف على  026 351 75 18أو عبر االستمارة الموجودة على موقع االنترنت
ترك المخلفات والفضالت :ينبغي تركها في الحاويات الخضراء المختصة لها
قبل الساعة  6.45صباحا في اليوم المحدد للمها

المنشور :صفحة 11-10

األجسام الضخمة

يتم جمع األجسام ذات األحجام الكبيرة فقط بناء على الطلب أي عبر رقم الهاتف التالي026 351 75 17 :
يوم االثنين من الساعة  7.30الى  11.30صباحا .هذه الخدمة ليست مجانا
اما التخلص من األجسام في مجمع نفايات ال  Neiglesهي مجانية

أماكن الجمع

المنشور :صفحة 13-12

ترك النفايات القابلة إلعادة التدوير مثل الزجاج واأللمنيوم والنسيج والزيت وعبوات بالستيك PET
التوقيت :من يوم االثنين الى السبت من الساعة  7صباحا الى الساعة  8مساءا

مجمع النفايات الرئيسية ل Neigles

المنشور :صفحة 20-14

معلومات :هنالك أكثر من  20مكان لجمع النفايات القابلة إلعادة التدوير
Route des Neigles 50, 1700 Fribourg 026 351 79 00
 11.30 – 7صباحا و 4.30- 1.45عصرا
التوقيت :من يوم االثنين الى الخميس
 11.30 – 7صباحا و 3.30- 1.45عصرا
يوم الجمعة واأليام السابقة لألعياد
 11.30 – 7صباحا وبعد الظهر مغلقة
يوم السبت

معلومات العامة

المنشور :صفحة 21

ال يتم جمع النفايات في أيام العطلة وال يتم استبدال هذه األيام بأيام أخرى
ترك النفايات خارج أوقات جمعها أو في أيام العطلة قابلة للمخالفة
يمنع منعا باتا ترك النفايات المنزلية في سلة المهمالت العمومية.
أي خرق للمواصفات المذكورة أعاله وأنظمة البلدية بشأن إدارة النفايات من  22حزيران (يونيو)  1998هو عرضة لغرامة من 20
الى  1000فرنك سويسري (حسب مادة رقم  30لألنظمة)
للمزيد من المعلومات:
026 351 79 00 / 026 322 88 33

dechets@ville-fr.ch

dechets@ville-fr.ch

قائمة النفايات

محالت

Neiglesمجمع نفايات

أماكن تجمع النفايات
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