Sëbashku,
ti ndajmë
mbeturinat
tona!

Albanais

Shishe uthulle ose vaji
Këto shishe nuk janë prej materiali PET
dhe pengojnë ripërdorimin e materialeve,
për shkak të mbeturinave të vajit dhe
të uthullës.

Mbeturina për tu hedhur në
thesin e bardhë të taksuar
Letër dhe karton i përdorur
Nëse janë të pastra, të gjitha letrat dhe
kartonat e paketimeve mund të ripërdoren
me letrat e vjetra

Materiale plastike
Objektet të përbëra nga materiale plastike
e materiale të tjera si dhe ato të ndotura
nga ushqime të ndryshme duhet të hidhen
në thesin e bardhë të taksuar.
Dyqanet rimarin shishet prej materialit PET
dhe ato që përdoren për prodhimet e
qumëshit që përbëhen nga materiali PE
(shishe të bardha)
Në depon ku idhen plehërat rimarrin
gjithashtu veç e veç edhe:
• Polisterol (sazheks) i bardë e i
pastër, Blloqe me mbeturina të aparateve
elektronike
• Shishe të mbëdhaja dhe të vogla prej
plastike bosh dhe të pastra, (sapun për të
larë rrobat, shampoje, etj)
• Film plastik i pastër jo i amballazheve
ushqimore (plastikë amballazhi)
• Material plastikë e fortë, (mobiljet e
kopshtit, shportë rrobash, etj.)

Paketat e lëngjeve të frutave
ose te qumëshit
Këto lloje amballazhe, nuk janë të përbëra
vetëm prej kartoni por gjithashtu me një
shtresë plastike, dylli dhe ndonjë herë
alumini. Për këtë arësye, nuk hidhen me
letrat e vjetra.

Thesi i fshesës me korent

Objektet e përbëra nga materiale
të përzjera
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Kur një objekt është i përbërë nga disa
materiale të përzjera e quajmë objekt i
kompozuar (déchet composite).
Për momentin, kjo përzjerje pengon
ripërdorimin e tyre.

Leckë e pistë dhe këpucë e vjetër
Tekstilet, rrobat dhe këpucët në gjëndje
të mirë mund të hidhen në kontenere të
veçantë për ripërdorimin e tyre. Por në se
janë të pista (yndyrë, bojë, etj.) e kanë
vëndin në thesin e bardhë të taksuar.

Jo qeramikë,
pasqyrë, xhama, ampula

Shishet prej
materialit PET

Vetëm amballazhet e
lëngjeve të pijëshme

Të rikthehen në dyqane

Shishet e
qumështit PE

Aparatet
elektrike dhe
elektronike
Burime
ndriçuese
dhe llampat

Llampat ekononike dhe tubat e neonit përmbajnë material elektronikë, gaze dhe pudra të ndryshme
floreshentë helmuese. Si llampat LED,edhe këto duhet të çohen në dyqan.

Kapsulat e kafes prej alumini

Bateritë

azanet e plehërave (në çdo banesë)

Qelq

Pikat e grumbullimit në qytet

Jo plastikë dhe sazheks

Mbeturinat vegjetale dhe ushqimore
të gjalla dhe të gatuara
PLASTIKE: JO
MBETURINA QË DEKOMPOZOHEN (KALBEN) VETË: PO
çdo te hënë +
çdo të ejnte nga qershori
deri në shtator

Materialet plastikë të ndara

Rroba

Materialet pplastikë të ndara

Për ti hedhur në Depon e plehërave

Kazanet e plehërave (në çdo banesë)

Letër
Karton

Material plastik
i fortë

Shishe dhe
shishe tëvogla

Film
plastike

Sazheks

Mbeturina të veçanta shtëpijake
Vajra

Prodhime të kopshteve, mbeturina e bojrave, solvant, vajra të vjetra dhe lëndë të ndryshme kimike.

Qeramikë dhe
Enët

Këto objekte pengojnë ripërdorimin e qelqit. Njësoj si për xhamat dhe pasqyrat e thyera.

