Recyklácia skla

Casto kladené otázky

Po celom Glasgow je cez 450 recyklačných stanovíšť,
kde môžete zrecyklovať všetky sklenené fľaše a nádoby.
Najbližšie recyklačné stanovište skla si prosím vyhľadajte na
.
8 www.glasgow.gov.uk/recycling

Otázka: Musím kontajnery vystrčiť von, aby ste ich
vyprázdnili?
Odpoveď : Nie, vyzdvihneme si ich priamo z vášho zadného
dvorku a po vyprázdnení je tam zase vrátime.
Otázka: Čo sa stane s odpadkami, ktoré zrecyklujeme
v modrom kontajneru?
Odpoveď : Odpad z modrého kontajnera posielame do mestského
spracovateľského závodu v Blochairn, kde sa triedi a transportuje
na recykláciu v nové produkty. Ďalšie informácie získate na
8 www.glasgow.gov.uk/recycling

Recyklujte
pre

Glasgow

Otázka: Čo môžem urobiť s vecami, ktoré nechcem,
ale ktoré sú v dobrom stave?

1 Odstráňte viečka a

všetky fľaše a nádoby
vypláchnite

ÁNO✓

2 Sklenené fľaše a

nádoby odvezte do
najbližšieho
recyklačného stanovište

✓ Všetky sklenené fľaše a nádoby
Ale nie...

NIE ✘

✘ Viečka a zátky fliaš
✘ Žiarovky
✘ Poháre

✘ Šálky či taniere
✘ Pyrex (varné sklo)
✘ Okenné sklo

Odpoveď : Pokiaľ máte doma väčšie predmety, ktoré už nepotrebujete,
môžete si ich nechať zadarmo vyviezť, ak zavoláte na linku National
Re-use Phone Line ( 0800 0665 820.
Otázka: Kedy môžem začať recyklovať potravinový
odpad?
Odpoveď : Dáme vám vedieť neskôr počas roka, kedy a ako budete
môcť recyklovať potravinový odpad.

Ak potrebujete pomoc v otázkach nakládania s odpadmi a recyklácie,
alebo preklad tejto príručky v inom jazyku, kontaktujte nás prosím tu:
8 www.glasgow.gov.uk/recycling ( 0141 287 9700

Nevyhadzujte, čo možno použiť !

@GlasgowCC

• Čo môžete recyklovať • Ako využívať túto službu
• Kde zistím ďalšie
• Ponechajte si túto príručku
informácie
pre budúcu potrebu

Modrý
kontajner

Tým, že budete plne využívať modrý kontajner, nám môžete
pomôcť recyklovať viac odpadu a menej ho posielať na
skládky.
Aby ste mohli recyklovať čo najviac, doručili sme vám
recyklačnú tašku. Prosíme použite ju na uloženie a transport
odpadu, ktorý patrí do modrého recyklačného kontajnera.

• Papier • Kartón • Plechovky
• Konzervy • Plastové fľaše
Všetky kusy musia byť vypláchnuté, suché a voľne ložené

Potom čo obsah vysypete do kontajnera, môžete tašku
používať stále znova.

VÁŠ

Recyklacný kontajner

Modrý kontajner

Recyklačná taška

1 Vytrieďte odpad 2 Vypláchnite
na recykláciu

Papier, kartón,
plechovky, konzervy
a plastové fľaše

Pomôže vám ukladať
a odnášať
recyklovateľný odpad
do modrého kontajnera

8 www.glasgow.gov.uk/recycling ( 0141 287 9700

@GlasgowCC

ÁNO✓
NIE ✘

plechovky,
konzervy a
plastové fľaše prosíme, odstráňte
uzávery

3 Zošliapnite

kartónové krabice
a plastové fľaše

4 Papier, kartón,

plechovky,
konzervy a plastové
fľaše odnieste do
modrého kontajnera

5 Vyprázdnime váš

modrý kontajner a
potom ho vrátime
na miesto

Papier
✓ Všetok papier, noviny,
časopisy a obálky

Kartón
✓ Všetok kartón, krabice
a vlnitý papier

Plastové fľaše
✓ Plastové fľaše a plastové
rozprašovače od čistidiel

Plechovky a konzervy
✓ Plechovky a konzervy
✓ Prázdne fľaštičky od sprejov

Ale nie...

Ale nie...

Ale nie...

Ale nie...

✘ Bublinkové obálky
✘ Kuchynské papierové
utierky

✘ Krabice od nápojov
a jedál

✘ Nádobky, tuby, tácky či uzávery ✘ Fólie
✘ Plastové vrecká
✘ Plechovky od farieb
✘ Fľaše od záhradných
chemikálií

A nikdy...
✘ Všeobecný odpad
✘ Sklo
✘ Potravinový odpad

