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Разделяне на отпадъците?
Но разбира се!

Отпадъците отдавна престанаха да
бъдат отпадъци. Преди изхвърляхме
всичко, без да се замисляме, но сега
знаем, че нашите отпадъци съдържат
ценни суровини. Можем обаче да
използваме повторно отпадъците
наистина само ако се събират разделно.
И вие можете да ни помогнете за това,
защото разделянето на отпадъците
започва у дома.
Когато отпадъците се разделят
правилно, накрая имаме по-малко
остатъчни отпадъци. По този начин
се избягва ненужното натоварване на
околната среда и загубата от изгаряне на
суровини в инсталациите за изгаряне на
отпадъци.

Вървим към 160 килограма
остатъчни отпадъци

Община Схидам възнамерява към 2020
г. всяко домакинство да има не повече
от 160 килограма остатъчни отпадъци.
Започнахме с 259 килограма (2016 г.) до
214 килограма на човек през 2017 г. и
180 килограма през 2018г. Следователно
сме на прав път, но е необходим още
напредък.
Разделянето на отпадъците започва у
дома. Смятаме, че е важно жителите
на Схидам да знаят кои отпадъци
да разделят и къде да ги занесат.
Настоящото ръководство относно
отпадъците ще ви помогне да разделяте
отпадъците си по-добре.
Пазете го!

СЪВЕТ

Уебсайтът
afvalscheidingswijzer.nl
на Milieu Centraal също
съдържа полезна
информация.
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Органични отпадъци
Защо да ги разделяме?

Вашите органични отпадъци съставят
основата на компоста. Компостът
подобрява почвата в земята и градините
и помага също за отглеждането на
здрави саксийни растения.
Компостирането на органичните
отпадъци е много по-евтино и пополезно отколкото изгарянето им с
остатъчните отпадъци.

Къде мога да изхвърлям моите
органични отпадъци?

www.irado.nl или чрез приложението
Irado app.
• 		В контейнера за органични отпадъци
при вашия апартамент (със стълбищен
достъп).
• Нямате контейнер за органични
отпадъци близо до вас? Поискайте от
Irado.
• Собствено компостиране: можете
също да превърнете органичните си
отпадъци в компост у дома.

СЪВЕТ

Остатъците от храна
също отиват в кофата
и контейнера за
органични отпадъци.

• Ако имате кофа на колелца за
органични отпадъци у дома,
изхвърляйте ги в нея. Датите за
събирането им можете да намерите в
календара за отпадъците на
www.irado.nl
010 262 1000

Какво да включим и
какво не?
Органични
отпадъци
• Листа, обелки, остатъци от
зеленчуци
• Плодове и картофи
• Месо и кокали
• Риба и рибени кости
• Черупки от яйца, черупки от
фъстъци и други ядки
• Филтри от кафе, утайка от кафе,
торбички от чай, листа от чай
• Изпражнения на домашни
любимци гризачи
• Трева, слама и листа
• Малки градински отпадъци и
клони нарязани на парчета
• Цветя и стайни растения
• Котешка тоалетна със знак за
екологично качество

Не са органични
отпадъци (=остатъчен отпадък)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Котешка тоалетна
Косми от кучета и котки
Пясък за птички
Пепел и студени въглени от камината и барбекюто
Угарки от цигари
Отпадъци от кланици
Памперси
Пясък и пръст
Обемни градински отпадъци (вижте
съответната страница в настоящия документ)
Дървесина и дебели клони
Чаши от кафе
Котешки и кучешки изпражнения
Торбички за боклук, найлонови пликове и вътрешни
пликове на педални кофи

СЪВЕТ

Използвайте
зелено кошче
в кухнята, за
да събирате
отпадъците си
от храна.
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Обемисти градински
отпадъци
Защо да ги разделяме?
Дебелите клони и пънове например
не са подходящи за непосредствено
компостиране. Ето защо Irado
първо ги раздробява. Тогава те ще
бъдат подходящи като суровина за
компост, също както обикновените
органични отпадъци. Компостът
подобрява почвата на земята и
градините и също така спомага за
отглеждането на здрави саксийни
растения.

Безплатен компост
Органичните отпадъци, които се
събират, се превръщат в компост.
Всяка година, като благодарност за
вашия принос, можете да вземете
торба с компост безплатно по време
на националния ден на компоста.

СЪВЕТ

Компостът
е естествен тор
за зеленчуци.
Следователно,
смесете го с
градинската
почва.
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Къде да изхвърля обемистия
градински отпадък?
Ако имате градински отпадък, който
е твърде обемист за автомобила
ви, можете да наемете ремарке
безплатно от предавателния пункт
на Fokkerstraat 550 и можете да го
използвате за два часа. Имайте
предвид, че трябва да го заявите
предварително.
• През пролетта и есента, Irado
извършва няколко „специални
пътувания“, за да събере от
жителите обемистите отпадъци
от подкастрянето на дървесните
култури.
• За датите на специални пътувания,
следете безплатния местен
вестник или посетете www.irado.nl.

• Оставете отпадъка на
договореното място, без да го
опаковате, събран на купчини не
повече от 1,5 метра дълги и не
повече от 30 килограма тежки.
• Пъновете и клоните от дървета
не трябва да са повече от 50 см
дълги и 25 см дебели, в противен
случай не могат да бъдат
раздробени и трябва вместо
това да бъдат обработени като
остатъчни отпадъци.
• Необходимо е да уговорите час
чрез уебсайта на Irado
(www.irado.nl), чрез приложението
Irado app или по телефон.

СЪВЕТ

Можете да
наемете ремарке
или триколесен
мотоциклет-носач от
предавателния пункт,
безплатно.
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Стъкло
Защо да го разделяме?
Стъклото има редица приложения
като например опаковка за
широка гама продукти. Всички
стъклени опаковки могат да
бъдат рециклирани напълно
и неограничено, без загуба на
качество. Стъклото, което се събира
разделно, може да се използва
100% за превръщането му в ново
стъкло.
Повторно използване на старо
стъкло за превръщането му в
ново стъкло
Повторното използване на старо
стъкло струва с четвърт по-малко
енергия отколкото направата на
изцяло ново стъкло. Между другото,
85% от новите бутилки и буркани
вече се произвеждат от повторно
използвано стъкло.

Къде да изхвърлям стъклените
отпадъци?
Можете да ги изхвърлите в
контейнера за стъклени отпадъци
близо до вас. Не е необходимо да
почиствате стъклените отпадъци
преди да ги оставите в контейнера.
Можете да ги оставите и заедно с
капачката или корковата тапа.
Стъкло, което се използва само
за опаковка
Стъклото, от което се правят
съдовете за печене, чаените чаши и
други огнеупорни (топлоустойчиви)
стъклени изделия, не се стапя в
пещите за стъкло. Температурата
в пещите за топене на стъкло е
настроена за производство на
стъклени бутилки и буркани. Тя
е твърде ниска за стопяване на
огнеупорни стъклени парчета.

СЪВЕТ

Ако вашето
стъкло е съдържало
храна, напитки
или козметика, то се
класифицира като
опаковка и следва да се
постави в контейнера
за стъкло.
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Какво да включим
и какво не?
В контейнера за
стъкло
Всички празни стъклени опаковки,
които са съдържали храна, напитки
или козметика.
Като например:
• Буркани и бутилки за сосове,
майонеза, зеленчуци
• Бутилки за вино, сок, олио и оцет
• Буркани, които са съдържали
подправки
• Флакони за парфюм и лекарства
• Бурканчета за кремове
• Стъклени ролкови дезодоранти

Не изхвърляйте в
контейнера за стъкло
= остатъчен отпадък)

Всичко, направено от стъкло или
керамика, което не е опаковка, като
например:
• Стъкла от прозорци
• Чаши (кристални)
• Чаени и винени чаши
• Каменни бутилки
• Глинени съдове
• Огледала
• Топлоустойчиво стъкло (съдове за
фурна и микровълнова фурна)
• Вази, саксии за цветя
• Осветителни крушки (= малки
химически отпадъци)
• Лентови лампи (= малки химически
отпадъци)

СЪВЕТ

В контейнера
за стъкло можете
да изхвърляте
само стъклени
опаковки.
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Хартия и картон
Защо да ги разделяме?
Хартията и картонът са добри
суровини за нова хартия.
Повече от три-четвърти от новата
хартия, произведена в Холандия,
се състои от повторно използвана
хартия. Това спасява дървета,
защото всеки килограм стара
хартия спестява два килограма
дървесина. Хартията за повторна
употреба се използва за направата
на рекламни листовки, хартия за
писане, вестници, картонени кутии,
опаковъчна и тоалетна хартия.
Освен това, разделното изхвърляне
на хартия е по-добро за околната
среда и свързано с по-малко
разходи отколкото изгарянето и с
остатъчните отпадъци.

Къде мога да изхвърлям
хартия и картон?
• В пункта за събиране на отпадъци
близо до вас. Всеки квартал има
предвидени за целта контейнери
за хартия и картон.
• В предавателен пункт на
клуб, училище или църква.
Постъпленията са в полза на тези
организации.
• Във вашата кофа на колелца за
хартия и картон у дома. Датите
за събиране можете да видите в
календара за отпадъците на
www.irado.nl и в приложението
Irado app.

СЪВЕТ

Искате ли да
имате безплатна
кофа на колелца за
хартия и картон? Свържете
се с Irado, ако са на
разположение за вашия
адрес, и подайте
заявление за такава
кофа.
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Какво да включим и
какво не?
Хартия и картон

• Вестници, списания и книги
• (Рекламни) печатни материали
без опаковката
• Наръчници и телефонни
указатели
• Хартия за писане и скициране
• Компютърни разпечатки, факсове
и копирна хартия
• Пликове за писма (със или без
прозорче)
• Нарязана на парченца хартия
• Опаковъчна хартия и торбички
за подаръци
• Кори и картонени поставки
за яйца
• Картонени и хартиени опаковки

Не са хартия и
картон (=остатъчен отпадък)

• (Хартиени) носни салфетки,
тоалетна хартия, хартиени кърпи
• Памперси
• Снимки
• Ламинирана хартия (устойчива на късане)
СЪВЕТ
Можете да
• Папки-класьори с механизъм дъгов лост
получавате по-малко
• Тапети и винил
хартия като залепите
• Мръсна (мазна или влажна) хартия и картон
на пощенската си
• Найлонови опаковки (рекламни листовки) и
кутия бележка с не/
списания (или в PMD - пластмаса, метални
не или не/да.
опаковки, картонени кутии от напитки)
• Хартия за печене
• Кутийки от кексове и пица с остатъци от мазнина
и храна
• Опаковки с найлонови въздушни джобове
• Картонени кутии от напитки, като например млечни
продукти, супи и сокове (или в PMD)
www.irado.nl
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Пластмасови и метални опаковки
и картонени кутии от напитки
Защо да ги разделяме?
На практика всички опаковки, направени
от пластмаса, метал/ламарина, и
картонени кутии от напитки (PMD) могат
да се използват повторно.
Първо, PMD се разделя в центровете
за сортиране. Специализирани фирми
за обработването им впоследствие
превръщат вашите PMD в суровини за
нови опаковки.
Пластмасовите опаковки се използват,
например, за направата на меки
фланелки, топки за голф и килими.
Металите са безкрайно рециклируеми
без загуба на качество. Металът се
разтапя в нов тенекиен лист или
например велосипед, автомобил или
стълб на улична лампа.
Фабриките за рециклиране отделят
картонените влакна от пластмасовия
слой и алуминиевия слой.

Къде мога да изхвърлям PMD?
• Във вашата кофа на колелца за
PMD у дома. Датите за събирането
им можете да намерите в календара
за отпадъците на www.irado.nl и в
приложението на Irado.
• Ако нямате кофа на колелца у дома,
можете да изхвърляте PMD в
пункта за събиране на отпадъци
близо до вас.
• За предпочитане, PMD се предават
в прозрачна торба. В противен
случай, фирмата за обработка на
отпадъци не може да види дали това
е торба с остатъчни отпадъци или е
торба с PMD.

СЪВЕТ

Предайте празните
опаковки без да ги
изплаквате.
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Какво да включим и какво не?
Пластмасова
опаковка
• Бутилки за безалкохолни напитки,
вода, мляко, оцет и т.н.
• Бутилки за изстискване от сосове,
олио и т.н.
• Бутилки от почистващи препарати,
шампоан и сапун
• Кофички от кисело мляко, горчица
и сладолед
• Тавички за пържени картофи,
салата, плодове и зеленчуци
• Тавички за масло, сосове и крема
сирене
• Опаковки за сирене, месо и риба
• Опаковки от напр. четки за зъби,
винтове и играчки (блистерни
опаковки)
• Тубички за гел, лосион за тяло и
паста за зъби
• Обвивки на списания и рекламни
брошури
• Пликове за опаковка на спагети,
ориз, хляб, сладки и др.
• Найлонови торбички за пазаруване
• Саксии (кашпи) за растения

Метални опаковки

• Консервни кутии от напитки и храни
• Стоманени бутилки от сироп с капачките
• Алуминиеви тавички

Картонени кутии от напитки

• Картонени кутии за сокове, вода, вино,
млечни продукти, сапун и сосове.

Не са
PMD (= остатъчен отпадък)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

СЪВЕТ
 Чаши за кафе
F
Кроненкоркови
Стиропор
капачки и
Пликове от чипсове с алуминиев слой
запушалки могат да
Бутилки от минерален терпентин,
се изхвърлят като
тубички с изолационни средства
PMD.
Блистерни опаковки от лекарства,
витамини и дъвка
Пластмасови градински столове
Пластмасови играчки за навън
Големи парчета метал, например стари велосипеди
Стари компакт дискове, видеоленти и касети
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Текстил
Защо да го разделяме?
Текстилът се състои от влакна,
които могат да се използват отново
няколко пъти.
92% от всички събрани тъкани се
използват наново. Обработката на
стар текстил спестява суровини
за нов текстил. Специализирани
фирми сортират отделения текстил,
който ни предавате. Дрехите, които
са годни за носене, се дават на
нов собственик. Друг текстил се
използва за парцали за почистване
или се преработва за килими,
одеяла и материал за пълнеж
например на автомобилни седалки в
автомобили.
Разделното събиране на текстил
е доходно и е по-евтино отколкото
изгарянето му като остатъчен
отпадък.

Къде да изхвърлям текстилни
отпадъци?
• В контейнера за текстил в пункта
за събиране на отпадъци близо
до вас.
• Магазините за дрехи втора
употреба също са доволни да
получат добро, използваемо
облекло.

СЪВЕТ

Скъсаните
или неизползваеми
дрехи също можете да
изхвърлите в контейнера
за текстил. Същото важи за
обувки, завеси, спално бельо
и дамски чанти. Всичко се
сортира за повторна
употреба или
обработка.
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Какво да включим
и какво не?
Текстил
• Дрехи
• Обувки, вързани заедно по
чифтове
• Кърпи, хавлии и покривки за маса
• Чаршафи и одеяла
• (Мрежести) пердета
• Колани, чанти, връзки
• Плюшени играчки и дрешки на
кукли

Не са текстил

(= остатъчен отпадък)

• Мокри дрехи и мокри обувки
• Дрехи и обувки с петна от мазнина
или боя
• Килими (спадат към обемисти
отпадъци)
• Пълнежът на възглавници или
играчки
• Прежда за плетене
• Матраци, възглавници и пухени
завивки (спадат към обемисти
отпадъци)
• Черги (спадат към обемисти
отпадъци)

СЪВЕТ

Предайте
текстила и обувките
в затворена торба,
за да остане
съдържанието
чисто и сухо.
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Електрически уреди
търговеца. Част от цената на
Защо да ги разделяме?
покупката включва такса, с
Изхвърлените електроуреди все
която се заплаща рециклирането
още съдържат множество повторно
на вашия стар уред.
използваеми части, поради което те
все още са ценни, макар и да са стари • Искате да се отървете от уред,
който все още работи? Ако го
или счупени.
предадете в магазина за стоки
Пластмасата, стъклото, медта и
втора употреба, можете да
желязото могат да се използват
зарадвате някого.
наново като суровини за нови
• Ако уредът ви не може да бъде
изделия.
поправен и не купувате нов, можете
да предадете стария си уред в
Ако уредите все още работят или
предавателния пункт.
ако могат да бъдат поправени, те
• Търговците в магазини,
могат да получат нов живот с нов
супермаркети и магазини от типа
собственик.
„направи си сам“ често пъти също
Така ще мине още време преди да
отидат в купчините скрап. Това е дори имат обособени зони за събиране
на малки уреди.
по-добре от разделното събиране.
Къде мога да изхвърля
електрическите уреди?
• Когато купите нов уред, можете
да предадете стария си уред на

СЪВЕТ

Уредът е
повреден? Можете да
отидете в Repair Café
Schiedam (ремонтно кафене
Схидам). За да видите
актуалното им работно
време, моля посетете:
www.repaircafe.org
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Какво да включим
и какво не?
Електрически
уреди
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Мобилни) телефони
Прахосмукачки
Ютии
Кафе-машини
Компютърни екрани
Компютри (игрални конзоли)
Сешоари
Миксери
Устройства за дистанционно
управление
• Фотоапарати
• Разклонители за удължаване
• Часовници

Не са електрически
уреди (= остатъчен отпадък)
•
•
•
•
•

Стартерни и свързващи кабели
Запалки за цигари
Барометри
Електрически проводници
Динамо на велосипеди

СЪВЕТ

Вашите изхвърлени
уреди често пъти
са все още годни за
употреба. В магазина за
стоки втора употреба
ще бъдат доволни
да ги приемат.

www.irado.nl
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Малки химически
отпадъци
Защо да ги разделяме?
Малките химически отпадъци се
събират разделно, защото съдържат
вещества, които са вредни за хората,
животните и околната среда. Някои
видове малки химически отпадъци
като например кутии с боя могат
да се използват повторно. Други се
унищожават по безопасен начин.

Къде мога да изхвърлям малки
химически отпадъци?
• Можете да предавате малки
химически отпадъци в предавателния
пункт. Irado ще се погрижи да бъдат
обработени по отговорен начин.
• Можете също да ги занесете в
магазина, където сте закупили
изделието, като например магазина
за бои или магазини от типа „направи
Все по-големи количества малки
си сам“.
химически отпадъци се обработват
• Те имат специални кутии за малки
предварително, за да се извлекат
химически отпадъци.
използваемите материали (например • Лекарствата и подкожните спринцовки
метали) за повторна употреба. Ако
можете да предадете в аптеката.
няма нищо за рециклиране, малките • Можете също да поръчате да бъдат
химически отпадъци отиват в
отнесени безплатно, като се обадите
специална инсталация за изгаряне.
по телефона в Irado, за да уговорите
Топлината, освободена при това
ден и час.
изгаряне, може да се използва за
производство на енергия.

СЪВЕТ

Батериите, нискоенергийните крушки,
лекарствата, боите,
маслата и други продукти
с логото KCA на
опаковката съдържат
опасни вещества.
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Какво да включим
и какво не?
Малки химически
отпадъци

Не са малки
химически отпадъци
(= остатъчен отпадък)

• (Автомобилни) акумулатори
• Филтри за нефт, моторно и друго
масло
• Ниско-енергийни крушки, лентови
лампи и светодиодни лампи
• Препарати за отпушване на
канали
• Лекарства
• Подкожни спринцовки
• Мастилени касети
• Бои, лакове и багрила в кутии от
стоманена ламарина или шишета
• Продукти за бои като например
разредители и очистители

•
•
•
•
•
•
•
•

Амоняк и метилов спирт
Химикалки и флумастери
Лакове и лакочистители
Четки с изсъхнала боя
Празни аерозоли
Празни кутии от боя (като PMD)
Снимки и слайдове
Противопаразитни нашийници
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Остатъчен отпадък
Какво е остатъчен отпадък?
Остатъчен отпадък са всички
отпадъци, които остават след
обстоен процес на разделяне на
отпадъците.
Остатъчните отпадъци се изгарят в
големи инсталации за изгаряне. По
време на този процес се генерира
енергия (електричество) и топлина.
Но се отделя и CO2, който води до
замърсяване на околната среда.

Къде мога да изхвърлям
остатъчни отпадъци?
• В кварталния контейнер за
остатъчни отпадъци.
• Отварянето на контейнера за
остатъчни отпадъци изисква
пропуск за достъп.
• Или предайте остатъчните
отпадъци в предавателния пункт.

www.irado.nl
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Какво да включим
и какво не?
Остатъчен отпадък
Всичко, което остава след
разделянето на хартия и картон,
стъкло, текстил, органични
отпадъци, обемисти отпадъци и
малки химически отпадъци, като
например:
• Памперси
• Мокра тоалетна хартия
• Дъвки
• Котешка тоалетна
• Глинени или стъклени саксии за
растения
• Стиропор
• Блистерни опаковки
• Кучешки и котешки изпражнения
• Пълни торбички от
прахосмукачки
• Мокра, мазна и мръсна хартия
• Мазна кутия от пица

Не са остатъчен
отпадък
Всички суровини, като например:
• Пластмасови и метални опаковки
и картонени кутии от напитки
• Органични отпадъци
• Обемисти градински отпадъци
• Стъклени опаковки
• Хартия и картон
• Изхвърлен и скъсан (чист и сух)
текстил
• Електроуреди
• Малки химически отпадъци
• Обемисти отпадъци

www.irado.nl
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Съвети за чисти и свежи
кофи за смет на колелца
При горещо време, кофите за смет
могат да започнат да миришат
и в тях да се появят личинки на
паразити. Макар да не е опасно,
това е нехигиенично. Съветите
на тази страница ви помагат да
предотвратите и контролирате
неприятните миризми и личинките,
в случай че възникне такава
необходимост.
Съвети от местни жители:
• Опитайте се да готвите в правилни
количества, така че да не се
налага да изхвърляте ценна
храна. Ако е необходимо да
изхвърлите нещо в кофата за
органични отпадъци, опаковайте
го в стар вестник или торба, която
може да се компостира.

• Поставете кофата за смет на
сянка и затваряйте добре всички
торби с отпадъци.
• Можете да купите биологично
разградими торби за отпадъци за
кофите за органични отпадъци.
• Ако ги поставите вътре, вашата
кофа за смет ще се запази чиста.
Ако нещо се измъкне от торбата или
падне до или във кофата, просто го
отмийте с градинския маркуч.

СЪВЕТ

Намирате
личинки в празна
кофа за смет?
Използвайте вряла
вода и малко оцет
или зелен сапун.
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Съвети за чисти и
свежи кофи за смет
Профилактика
• Пазете ги сухи: поставете стар
вестник или слама на дъното на
контейнера, за да предотвратите
залепване на боклук по него.
• Пазете ги чисти: редовно
почиствайте празните кофи за
смет с вода и малко оцет или вода
и зелен сапун.
• Опаковайте остатъците от
храна веднага. Остатъците
от храна привличат мухи и те
могат да снесат яйцата си в тях.
Опакованите остатъци, например
във вестник или биоразградима
торба за отпадъци, правят кофата
за смет по-малко привлекателна
за мухите.
• Поставете нафталин в кофата за
смет: Миризмата на нафталин
държи мухите на разстояние.

Поставете го в чорапогащник и го
провесете от дръжката, наистина
действа.
Контрол
Все още имате личинки в кофата за
смет? Опитайте следното:
• Бръшлян (Hedera): бръшлянът,
или Hedera, е токсичен за
личинките. Поставяйте клонка в
контейнера от време на време, за
да се справите с проблема.
• Сол/сол за посипване на пътищата
и вар: шепа сол или вар в
контейнера от време на време и
личинките ще изсъхнат.

www.irado.nl
010 262 1000

Обемисти отпадъци
всички обемисти отпадъци
Защо да ги разделяме?
в предавателния пункт. Тук
Обемистите отпадъци включват
можете да го сортирате и нашият
всички битови отпадъци, които
персонал ще се погрижи да бъде
не се побират в подземна кофа и
обработен по отговорен начин.
които освен това не могат да бъдат
Можете също да наемете ремарке
предадени разделно. Обемистите
или триколесен мотоциклетотпадъци често пъти могат да се
носач от предавателния пункт,
използват наново. Изхвърлените
безплатно.
мебели често пъти намират нов дом,
а частите от перални машини и аудио • Занесете го в магазин за стоки
СЪВЕТ
втора употреба: те са доволни
апаратура често пъти могат да се
Не
предавайте
да
приемат
вашите
изхвърлени
използват отново.
баластра или
битови стоки, дрехи и други
Разделянето и повторната употреба
скалисти материали
използваеми вещи.
на обемисти отпадъци е по-евтино
с обемистия
отколкото изгарянето им като
• Поръчайте отнасянето му: можете също
отпадък.
остатъчни отпадъци.
да поискате да отнесат обемистия ви отпадък.
Свържете се с Irado, за да уговорите час.
Къде да изхвърля обемист
отпадък?
Не оставяйте обемисти отпадъци на обществени места без уговорен
• Продайте го: ако продадете
час. Това представлява замърсяване на обществено пространство и
стоки втора употреба на онлайн
е досадно за останалите жители. Изхвърлянето на обемист или друг
платформи, можете да изкарате
отпадък в контейнерите или в пунктовете за събиране на отпадъци е
пари от тях.
нарушение на закона и рискувате да бъдете глобени.
• Занесете го в предавателния
пункт: можете да предадете
www.irado.nl
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Уговаряне на час за отнасяне
на обемисти отпадъци
Можете да уговорите час за
отнасяне на обемисти отпадъци на
уебстраницата на Irado www.irado.nl,
чрез приложението на Irado или по
телефона.
• Оставете обемистия отпадък
отвън в уговорения ден между
5:00 ч. и 7:30ч. сутринта.
• Предметите не трябва да са подълги от 1,5 метра.
• Предметите не трябва да са потежки от 30 килограма.
• Малките предмети трябва да са
здраво вързани заедно.
• Общият обем за едно домакинство
не трябва да превишава 2 м3 на
един път.
• Подгответе обемистите отпадъци
така че шофьорът да може лесно
да стигне до тях.

Оставете ги например пред вратата
си или край пътя.
Малките химически отпадъци,
боя или лентови лампи и азбест,
съдържат опасни вещества
и следователно не трябва да
бъдат оставяни на улицата. За
безопасността на квартала ви
трябва сами да ги отнесете в
предавателния пункт.
Баластрата и камъните от
строителни дейности или събаряне
не са обемист отпадък. Трябва да
купите големи торби за тях или да
ги оставите в предавателния пункт
срещу определена такса.
www.irado.nl
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Предавателен пункт
Ремарке и триколесен
Можете да отнесете обемистия
отпадък в предавателния пункт сами мотоциклет-носач на
разположение за наемане
на Fokkerstraat 550.
За да донесете по-лесно
обемистите отпадъци, можете да
Работно време
наемете ремарке или триколесен
Понеделник и вторник от
мотоциклет-носач от предавателния
08:00 до 16:00 ч.
пункт безплатно.
Затворено в сряда
Четвъртък и петък от 08:00 до 16:00 ч. Необходимо е да донесете
допълнителна табелка с номер за
Събота от 09:00 до 16:00 ч.
ремаркето.
Цени
Забележка: обемистите отпадъци
Повечето обемисти отпадъци могат
не трябва да се оставят в
да бъдат предадени безплатно.
пунктовете за събиране на отпадъци
Тухли, баластра, пръст или пясък
или други обществени места. Това
се таксуват. Това важи също за
не е разрешено и рискувате да
претеглянето на кола, камион или
каравана, както и обработването на бъдете глобени.
каравана или ремарке. Текущите
цени (с включено ДДС) можете да
намерите в прегледа на цените на
уебсайта на Irado.

СЪВЕТ

Използваемите
предмети можете да
отнесете в магазин
за стоки втора
употреба.
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Разделно се предават
В предавателния пункт можете да
занесете следното:
• Автомобилни джанти
• Използвано масло
• Азбест
• Траверси за жп линия, клони и
обемисти градински отпадъци
(C-дървесина)
• Отпадъци от строителни дейности и
събаряне
• Електроуреди с щепсели
• Мазнини за пържене или олио
• Дървесина
• Гипсови блокчета
• Стъкло
• Обемисти отпадъци
• Желязо и друг метал
• Трупове на домашни любимци
• Малки химически отпадъци
• Хладилници и фризери

• Пластмасови материали,
PVC тръби
• Матраци
• Хартия и картон
• Килими
• Текстил
• Градински отпадък
• Плоско стъкло (като например
стъкла от прозорци, стъклени
панели и огледала)
Ние разделяме всички отпадъци,
включително отпадъците, които
донасяте сами.
Затова пазете видовете отпадъци
разделени във възможно най-голяма
степен.
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За контакт
Относно отпадъци
Ако имате въпроси и съобщения във
връзка с отпадъците, моля свържете
се с Irado.
• Отпадъци до контейнера
• Уговаряне на ден и час за
отнасяне на обемисти отпадъци
• Пълен контейнер
• Проблем с контейнер
Можете да направите това по
няколко начина:
www.irado.nl
като попълните формуляра за
контакт на www.irado.nl/meldingdoorgeven

Относно общественото
пространство
Ако имате въпроси или коментари
относно управлението на
обществени пространства,
моля съобщете ги посредством
приложението на Buitenbeter.
Или се свържете с Irado, или с
центъра за контакти с клиенти на
общината.
14010
www.schiedam.nl
	изтеглете приложението на
Buitenbeter

като се обадите
на 010 262 1000
като изпратите съобщение на
info@irado.nl
приложението на Irado
(безплатно изтегляне за Android
и iOS)
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За повече информация
Адрес за кореспонденция
NV IRADO
Fokkerstraat 550
3125 BE Schiedam
Postbus 58
3100 AB Schiedam
Можете да ни намерите
също в следните социални
медии:
@IradoNL за свързване с отдела
за обслужване на клиенти

За новини, доклади и снимки от
събития

@Irado_online за новини
относно Irado

Нашата бизнес страница с новини и
информация

2019. Това ръководство относно отпадъците е разработено по указания на община Схидам.

Ако след като прочетете това ръководство относно отпадъците все още имате въпроси за това кой контейнер или
кофа за смет на колелца да използвате за събирането и разделянето на отпадъци, винаги можете да направите
справка с ръководството за разделяне на отпадъците на www.afvalscheidingswijzer.nl.
www.irado.nl
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