AMBALAZHET JANË TEPËR TË
VLEFSHME PËR T‘U KTHYER
NË MBETURINA.

Prandaj nuk duhet të
hidhen në plehrat e
mbetur.
Ambalazhet përbëhen nga
lëndë të para të rëndësishme, që
mund të përpunohen në prodhime
të reja. Dmth. riciklohen. Parakushti është që ambalazhet prej xhami,
letre dhe kartoni si dhe nga lëndë
të lehta (plastik dhe lëndë të lidhura, alumin dhe teneqe e zinkuar) të
grumbullohen ndaras dhe kështu
mund të hyjnë përsëri në qarkullimin
e riciklimit.

MBETURINAT ORGANIKE
DUHET TË HIDHEN NË
KOSHIN BIOLOGJIK OSE NË
PIRGUN E KOMPOSTOS.
Kthehen në humus të vlefshëm.
Natyra nuk njeh mbeturina. Mbeturinat e saj, si gjethet ose druri, kalben.
Rreth 30 deri 50 për qind të mbeturinave nga ekonomitë familjare po
ashtu mund të kalben, janë të kompostueshme. Në impiante të ndryshme kthehen në komposto të vlefshme, plehu ideal për dheun.

MERRNI PJESË DHE NDAJINI
MBETURINAT SIÇ DUHET. KJO
IA VLEN PËR NE TË GJITHË!
Ndarja e vëmendshme e mbeturinave - kjo na vlen neve të gjithëve dhe
mjedisi çlirohet. Sa më shumë mbeturina mënjanohen gabimisht, aq më
e madhe është puna për t‘i ndarë
përsëri në impiante sortimi. Pjesërisht kjo kryhet ende me dorë.

KËTË MUND TË BËNI PËR
TË EVITUAR MBETURINA:
• Kur bëni pazar, hiqni dorë nga
prodhime me ambalazh të panevojshëm.
• Sipas mundësisë, përdorini ambalazhet disa herë.
• Vini re që mallrat t‘i blini të hapur,
për shembull frutas dhe perime.
• Përdorni sisteme ripërdorimi ku kjo
ka kuptim.
• Përdorni pako që mund të rimbushen.
• Përdorni torba psonisjeje, qese cohe
ose shporta për t‘i transportuar mallrat në shtëpi.
• Ushqimet për në rrugë ambalazhojini në kuti plastiku që mund të lahen.
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Ndarja e saktë e mbeturinave.
E N D I H M O N M J E D I S I N D H E K U R S E N PA R A . .

Koshi i letrës

(Koshi i kaltër)

Këto duhet të
hidhen këtu

Koshi i plehrave
të mbetur

Rreth një e tretë e mbeturinave të amvisërisë mund të kalben. Prandaj duhet të
grumbullohen ndaras në koshin biologjik.
Shndërrohen në komposto me cilësi të lartë.

Në koshin e letrës grumbullohen të gjitha
produktet e shtypura si dhe ambalazhet prej
letre/kartoni.

Në thesin e verdhë/koshin e verdhë duhet të
hidhen vetëm ambalazhe prej plastiku, metali dhe lëndësh të lidhura (p. sh. pako pirjesh).

Këto duhet të hidhen këtu

Këto duhet të hidhen këtu

Këto ambalazhe grumbullohen

Produkte të shtypura (gazeta, revista, libra,
fletore, katalogë), letër shkrimi, fletore shkolle,
zarfe, kuti dhe kartone, letra shuk, ambalazhe
(p. sh. qese mielli, qese sheqeri, paketa) etj.
Letrat, kartonat dhe kartonazhet duhet të
jenë të pastra. Duhet të hiqen shiritat ngjitës,
kapjet dhe etiketat.

… prej plastiku: folie, shishe, qese, gota (p. sh.
kosi), ambalazhe stiropori, tubeta (p. sh. pastë
dhëmbësh)
… prej teneqeje të zinkuar: kanaçe, tapa
metalike, kapakë të filetuar
… prej alumini: : tase, kapakë, folie (p. sh. çokollatë), sprucues të zbrazët, qeska (p. sh. supa)
… prej lëndësh të lidhura: kuti kartoni për pirje
(p. sh. qumësht, lëng), ambalazhe vakuumi

Nëpërmjet koshit të plehrave të mbetur mënjanohen të gjitha mbeturinat e pariciklueshme, që nuk i përkasin thesit të verdhë/koshit
të verdhë, koshit biologjik, koshit të letrës ose
kontejnerit të xhamit.

Hi, letër blu ose letër karboni, çakmakë të
harxhuar, llamba, gomë, të fshira, lapsa
shkrimi,lëkurë,leckapastrimi,qeramikë,qeska
aspiratori, xham dritareje, xham pasqyre,
mbetje tapetash, artikuj higjienikë, pelena,
stiropor ndërtimi, pllaka tavani, lëndë të
lidhura, shirita ngjitës, rrecka.

Këto nuk duhet të hidhen këtu

Këto nuk duhet të hidhen këtu

Koshi biologjik

Mbeturina gjellesh dhe ushqimore (edhe
mbeturina të prishura dhe të mykosura frutash dhe perimesh, mbetje buke), lëvozhgë vezësh, lëvozhgë arrash, llum kafeje, filtra kafeje, qeska çaji, saksi (pa poçe), lule,
dhe lulesh, degë krishtlindjesh, pemë të vitit të ri, bar i prerë lëndine, degë të prera pemësh dhe shkurresh, gjethe, bimë të
çdo lloji, sanë, kashtë, kore, fruta të rëna
në tokë, flokë, penda, pluhur sharre, kashtë
druri, shtroje organike, letër kuzhine.

Këto nuk duhet të hidhen këtu
Xham, metal, plastik, hi, qymyr druri, të fshira, qeska aspiratori, hi cigaresh, artikuj higjienikë, pelena, pako pirjesh, shtroje mineralike për mace, dru i trajtuar, gurë, rërë etj.

E rëndësishme
Mbeturinat organike mbështillini më së miri
në gazeta dhe pastaj mënjanojini. Nëse mbeturinat organike gjenden në një qese plastiku, mos e hidhni këtë në koshin biologjik, por
zbrazeni. Qesen e plastikut hidheni pastaj në
koshin e plehrave të mbetur. Koshin biologjik
mbylleni gjithmonë mirë.
Për t‘i shmangur krijimit të erës së keqe,
mos e vini koshin biologjik në diell, dhe nëse
mundet, futni edhe lëndë strukturore si degë,
lule, shkurre, dhe, rrënjë. Edhe peceta, shami
letre ose mbështjellja e mbeturinave organike
në letër lidhin lagështi dhe kështu erën e
keqe.
Koshat biologjikë të ngrirë në dimër nuk
mund të zbrazen. Këtu ndihmon veshja ose
mbulimi i fundit të koshit me karton ose letër.

Këto nuk duhet të hidhen këtu
Tapeta të shqitur, letër higjienike e përdorur
dhe peceta letre të përdorura, letër karboni
ose letër blu, letra dylle të ndotura, letra dhe
kartona të shtresuar, zarfe me shtresë të
butë plastiku: të gjithë këta hidhen në plehrat
e mbetur, si dhe ambalazhe pirjesh: këto
hidhen në thesin e verdhë/koshin e verdhë.

E rëndësishme
Ambalazhet prej letre dhe kartoni dhe kutitë
prej kartoni shtypini të sheshta. Kuti të mëdha
prej kartoni mos i „ngjeshni“ në mbajtës, por
copëtojini më parë. Mbeturinat prej lëndëve
të ndryshme ndajini, p. sh. kuti çokollatash
ose cigaresh. Vetëm ambalazhi prej letre
hidhet në koshin e letrës/kontejnerin e letrës;
pjesë prej plastiku dhe folie alumini duhet të
hidhen në thesin e verdhë/koshin e verdhë.

Kontejneri i
xhamit
Këtu duhet të hidhen ambalazhe xhami që nuk kthehen, për shembull gota perimesh dhe reçeli, shishe vere. Këtu nuk duhet
të hidhen, mes tjerash, xham dritareje, xham
me tela, xham pasqyreje, xham plumbi, artikuj
shtëpiakë prej xhami, majolikë - këta duhet të
hidhen në plehrat e mbetur.

CD, disketa, rruajtës që përdoren një herë,
mbështjellëse të tejdukshme, lodra prej
plastiku, filma, furça dhëmbësh, pllaka tavani
prej stiropori, artikuj shtëpiakë prej plastiku
(p. sh. tase, kosha), stilografë, sende të tjera
përdorimi - të gjithë këta hidhen në plehrat e
mbetur.

E rëndësishme
Ambalazhet duhet të jenë të zbrazëta, por nuk
ka nevojë të lahen.
Ambalazhet që përbëhen nga disa lënde
zbërthejini në pjesët përbërëse; kështu p. sh.
kakapun e aluminit të kosit nxirreni plotësisht
nga gota prej plastiku, letrën e çokollatës ndajeni nga folia prej alumini - letra hidhet në koshin e letrës/kontejnerin e letrës.
Mbeturinat prej lëndëve të ndryshme mos i
stivoni njërën në tjetrën; pra gotën e kosit mos
e futni në një kanaç - mënjanojini ndaras.

Këto duhet të hidhen këtu

Mbeturina të kompostueshme (koshi biologjik), mbeturina ambalazhimi (thesi i verdhë/
koshi i verdhë), gazeta, revista, libra (koshi i
letrës), lëndë të dëmshme.

E rëndësishme
Lëndë të dëmshme, si llamba neoni, llamba
për kursim energjie, bateri dhe acide duhet të
mënjanohen ndaras në makinën për mbledhjen e lëndëve të dëmshme, shih datat në kalendarin e mbeturinave. Kësaj i përkasin edhe
mbajtës me mbetje llaqesh dhe holluesish.
Mbetje boje muri lërini të thahen dhe mënjanojini në koshin e plehrave të mbetur.
Ambalazhet e zbrazëta (bojrash, llaqesh,
holluesish) mund të mënjanohen në thesin
e verdhë/në koshin e verdhë.

Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE)
Geschäftsstelle:
Meißner Straße 151 a, 01445 Radebeul
Service:
Tel. 0351 40404-50, www.zaoe.de, info@zaoe.de
Sprechzeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag
9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag, Donnerstag
9:00 - 12:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr

