Được ROAF thu thập

Hướng dẫn phân loại
dành cho ROAF

Chất thải dư bao gồm nhựa

Chất thải thực phẩm
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Bìa cứng / giấy / các tông
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Vỏ / vỏ gọt / lõi /
trái cây / rau hỏng

Báo

Vật chứa từ thịt / gia cầm / cá / trái
cây / quả mọng / rau và thịt nguội

Các sản phẩm nướng

Quảng cáo
Chai lọ bằng nhựa cho chất tẩy rửa /
dầu gội / dầu trộn salad

Túi trà / lọc cà phê /
bã cà phê
Cây trồng / hoa trong chậu

LAD

UKEB

UKEBLAD

Tạp chí / ấn bản định kỳ/
tờ quảng cáo / sách

Cá / tôm cua
Nến

Hộp giấy đựng sữa /
nước trái cây

Tóp mỡ / xương
Tàn thuốc lá và thuốc lá nhai
Hộp đựng giấy vệ sinh đã hết/
lõi cuộn giấy vệ sinh

Vỏ trứng

Túi cà phê

Lượng nhỏ giấy vệ sinh và
giấy ăn đã sử dụng

Tã lót

Nếu bạn có
câu hỏi về mục
chưa được nêu ở đây, hãy
tìm kiếm tại sortere.no

Phong bì
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Tro làm mát / than nướng
Hộp giấy đựng pizza /
sữa chua / ngũ cốc

Vỏ quả hạch

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN:

SƠ ĐỒ TẬP HỢP

SƠ ĐỒ TẬP HỢP

SƠ ĐỒ TẬP HỢP

Hãy nhớ
thắt nút
hai lần!
Vật chứa cho
bìa cứng / giấy / các tông

Vật chứa
chất thải thực phẩm
và chất thải chung

Túi mua sắm
thông thường

VIETNAMESISK

Tlf: 07623
firmapost@roaf.no
www.roaf.no

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN:

Bạn mang tới cơ sở tái chế / điểm tái chế

Vật chứa bằng thủy tinh/
kim loại

Bao bì/giấy nhôm

Sản phẩm dệt / quần áo / giày

Quần áo

Chất thải làm vườn

Cỏ

Chất thải điện tử

Đồ chơi điện tử
Điện thoại di động

Cốc / chai lọ

Giày / ví / dây lưng

Lá

Đồng hồ

Chất thải nguy hại

Chất thải cồng kềnh / tái sử
dụng

RGỗ

Pin

SắtGrovavfall
vụn

Bóng đèn

ombruk

Keo dán
Nhựa cứng

Hộp thiếc

Khăn

Cành / nhánh cây

Đồ gỗ

Giày phát sáng
Sơn / thuốc cẩn màu / lớp phủ
Máy cạo râu

Nắp/cái chặn bằng kim loại

Rèm

Cỏ dại

Máy sấy tóc

Nhựa cách điện
Polystyrene

Dầu thải
Băng VHS

Lon bia/nước ngọt không
có chất lắng đọng

Khăn trải giường

Ống kim loại

Sản phẩm dệt/quần áo /
giày đã cũ

Cây / hoa trồng trong chậu

Cây thông Noel

Nến đã sử dụng

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI

Chất thải xây dựng
Thiết bị máy tính

Hóa chất

Đồ điện gia dụng

Bình xịt

Dây kim loại

Gỗ tẩm

Đĩa bằng sứ, gốm/
vật liệu chống cháy

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI

Nệm/giường

MILJØBIL

Điểm tái chế vật chứa bằng thủy tinh
và kim loại

Điểm tái chế
và tiếp nhận quần áo

Tiếp nhận chất thải làm vườn

Ủ phân trong lòng đất của Roaf

Điểm tái chế hoặc
trả lại cho người bán

Điểm tái chế
Tập hợp hàng năm chất thải nguy
hại hoặc đưa tới điểm tái chế

