Reciclarea sticlei

Întrebari frecvente

Există peste 450 de puncte de reciclare în Glasgow unde puteți
recicla sticle și borcane. Pentru a afla care este cel mai apropiat
punct de reciclare a sticlei de dvs. vă rugăm vizitați
.
8 www.glasgow.gov.uk/recycling

Întrebare: Trebuie să-mi scot pubelele afară ca ele
să fie golite?
Răspuns: Nu - noi vă vom colecta pubelele din curtea din spate
și vi le înapoiem după ce le-am golit.
Întrebare: Ce se întâmplă cu obiectele pe care le
reciclez în pubela albastră?
Răspuns: Obiectele din pubela albastră sunt trimise la instalația
consiliului din Blochairn unde vor fi sortate și transportate pentru
a fi reciclate ca produse noi. Pentru a afla mai multe accesați
8 www.glasgow.gov.uk/recycling

1 Îndepărtați dopurile 2 Duceți-vă sticlele și
și clătiți puțin sticlele
și borcanele

DA ✓

borcanele la punctul
de reciclare cel mai
apropiat dvs.

Dar nu și...

NU ✘

pentru

Glasgow

Întrebare: Ce pot să fac cu obiectele nedorite în
condiție bună?
Răspuns: Dacă aveți acasă obiecte mari, de care nu mai aveți nevoie,
și sunt încă în condiție bună, puteți solicita să fie colectate gratuit,
sunând la numărul de telefon național pentru reutilizare
( 0800 0665 820.
Întrebare: Când pot începe reciclarea deșeurilor
alimentare?
Răspuns: Vom lua legătura cu dvs. pe viitor, pentru a vă înștiința
când și cum veți putea recicla deșeurile alimentare.

Pentru ajutor sau sfaturi legate de problemele cu deșeuri și reciclare,
sau dacă vreți ca această publicație să fie tradusă într-o altă limbă,
vă rugăm să ne contactați:

✓ Toate sticlele și borcanele

✘ Dopuri sau capace de sticle
✘ Becuri
✘ Pahare

Reciclati

✘ Căni sau farfurii
✘ Sticla Pyrex
✘ Sticla din ferestre

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

Nu lăsați ca un lucru bun să fie irosit

@GlasgowCC

• Ce poate fi reciclat
• Cum utilizați serviciul
• Cum să aflați mai multe • Păstrați acest ghid ca referință

Pubela
albastra

Prin utilizarea deplină a pubelei albastre ne puteți ajuta să
reciclăm mai mult și să reducem deșeurile trimise la groapa
de gunoi.
Pentru a vă ajuta să reciclați cât mai mult posibil v-am furnizat
un sac de reciclare. Vă rugăm folosiți-l pentru a vă depozita și
transporta deșeurile pentru reciclare.

• Hârtie • Carton • Cutii de conserve
• Doze metalice • Sticle de plastic
Fiecare obiect trebuie să fie desfăcut, uscat și clătit

Odată ce ați golit conținutul sacului puteți continua să îl
folosiți.

PT. DVS. Pubela de reciclare
Pubela albastră

Sac reciclare selectivă

1 Colectați și sortați 2 Clătiți cutiile de
obiectele pentru
reciclare

Hârtie, carton,
cutii, doze metalice
și sticle de plastic

Pentru a vă ajuta să
depozitați și să
transportați deșeurile
colectate selectiv la
pubela albastră

8 www.glasgow.gov.uk/recycling ( 0141 287 9700
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DA ✓
NU ✘

conserve, dozele
metalice și sticlele
de plastic - vă rugăm
indepărtați dopurile

3 Aplatizați cartoanele 4 Așezați hârtia,
și sticlele de plastic

cartonul, cutiile de
conserve, dozele
metalice și sticlele
de plastic în pubela
albastră

5 Noi vom colecta

pubela albastră și,
după golire, îl vom
înapoia la locul de
depozitare

Hârtie
✓ Hârtii, ziare,
reviste și plicuri

Carton
✓ Cartoane, cutii și
cartoane ondulate

Sticle de plastic
✓ Sticle de plastic și
sticlele cu spary ale
produselor de curățenie

Cutii de conserve și doze metalice
✓ Cutii de conserve și doze metalice
✓ Sprayuri cu aerosoli goale

Dar nu și...

Dar nu și...

Dar nu și...

Dar nu și...

✘ Plicuri căptușite
✘ Rola de bucătărie

✘ Ambalajele de carton
ale mâncărurilor
și băuturilor

✘ Oale, căzi, tave, capace
✘ Pungi de plastic
✘ Sticle cu chimicale
pentru grădinărit

✘ Folia de staniu
✘ Cutii metalice pentru
vopsea

Și niciodată...
✘ Deșeuri generale
✘ Sticlă
✘ Deșeuri alimentare

