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In bucătărie,
folosiţi o sacoşă
de pânză sau o
ladă pentru a
colecta produsele
reciclabile

Reciclabilele sunt colectate într-o săptămână şi
gunoiul în cealaltă.
Vă rugăm să notaţi: Nu se vor colecta saci extra
www.herefordshire.gov.uk/bin collection

In ziua de
colectare, puneţi
containerele la
marginea locuinţei
dumneavoastră înainte
de ora 6.30am

Sfat de preţ

Recicl
a

bile

3

Gunoi
Reciclabile

1

Gunoi

Separaţi acasă
reciclabilele de gunoi

2

Plasaţi aceste produse
în containerele corecte
Este uşor să reduceţi gunoiul şi mai mult.
Puteţi pune cojile de fructe şi legume precum
şi gunoiul de grădină într-un container pentru
compost. Pentru a aﬂa mai multe şi a comanda
un container pentru compost, vizitaţi
www.getcomposting.com

Resturi alimentare
biodegradabile

Compostare

Ziua de colectare a gunoiului ...
La fel de uşor ca 1,2,3

Obiecte mai voluminoase

Aparatura de uz casnic şi mobilierul pot ﬁ donate organizaţiilor
caritabile sau reciclate la centrele de reciclare a produselor
de uz casnic. Dacă dumneavoastră nu puteţi transporta
obiectele, acestea se pot colecta contra cost. Vă rugăm să
notaţi că instalaţiile sau garniturile nu pot ﬁ colectate.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi pagina
noastră de internet.

Centrele de reciclare a produselor de uz casnic

Există asemenea centre în Hereford, Bromyard, Kington,
Ledbury, Leomister şi Ross. Pentru mai multe detalii, inclusiv
programul, vă rugăm să vizitaţi pagina noastră de internet.

Reduceţi, refolosiţi, reciclaţi
Haideţi să irosim mai puţin

Pentru mai multe informaţii despre gunoi şi reciclare,
vă rugăm să vizitaţi www.herefordshire.gov.uk/recycling

lf hfdscouncil

www.herefordshire.gov.uk
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Compostare

Este uşor să reduceţi gunoiul şi mai mult.
Puteţi pune cojile de fructe şi legume precum
şi gunoiul de grădină într-un container pentru
compost. Pentru a aﬂa mai multe şi a comanda
un container pentru compost, vizitaţi
www.getcomposting.com
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biodegradabile

1

Separaţi acasă
reciclabilele de gunoi

Ziua de colectare a gunoiului ...
La fel de uşor ca 1,2,3

Obiecte mai voluminoase

Aparatura de uz casnic şi mobilierul pot ﬁ donate organizaţiilor
caritabile sau reciclate la centrele de reciclare a produselor
de uz casnic. Dacă dumneavoastră nu puteţi transporta
obiectele, acestea se pot colecta contra cost. Vă rugăm să
notaţi că instalaţiile sau garniturile nu pot ﬁ colectate.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi pagina
noastră de internet.

Centrele de reciclare a produselor de uz casnic

Există asemenea centre în Hereford, Bromyard, Kington,
Ledbury, Leomister şi Ross. Pentru mai multe detalii, inclusiv
programul, vă rugăm să vizitaţi pagina noastră de internet.
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Haideţi să irosim mai puţin

Pentru mai multe informaţii despre gunoi şi reciclare,
vă rugăm să vizitaţi www.herefordshire.gov.uk/recycling

lf hfdscouncil

www.herefordshire.gov.uk

Rom_123 collection guide_Layout 2 15/06/2017 12:41 Page 1

Puteţi RECICLA toate aceste
aceste PRODUSE din casa dumneavoastră
Din

Din

baie

Din

dormitor

Din

sufragerie

bucătărie

Amintiti-vă că următoarele produse nu sunt colectate ca reciclabile în prezent

X Ţiple de plastic şi pungi
X Polistiren
X Textile
X Şerveţele şi hârtie de bucătărie
X Pachete de biscuiţi şi pungi de chipsuri
X Plastic negru

Vă rugăm să găsiţi o metodă alternativă de reciclare / optaţi pentru refolosire sau
puneţi aceste produse în sacul negru de gunoi

Vă mulţumim că

reciclaţi

Dacă nu sunteţi siguri care produse se pot recicla,
vă rugăm să vizitaţi
www.herefordshire.gov.uk/recycling
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Reciclabilele sunt colectate într-o săptămână şi
gunoiul în cealaltă.
Vă rugăm să notaţi: Nu se vor colecta saci extra
www.herefordshire.gov.uk/bin collection

In ziua de
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containerele la
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2

Plasaţi aceste produse
în containerele corecte
Este uşor să reduceţi gunoiul şi mai mult.
Puteţi pune cojile de fructe şi legume precum
şi gunoiul de grădină într-un container pentru
compost. Pentru a aﬂa mai multe şi a comanda
un container pentru compost, vizitaţi
www.getcomposting.com

Resturi alimentare
biodegradabile

Com postare

Ziua de colectare a gunoiului ...
La fel de uşor ca 1,2,3

Obiecte mai volumin oase

Aparatura de uz casnic şi mobilierul pot ﬁ donate organizaţiilor
caritabile sau reciclate la centrele de reciclare a produselor
de uz casnic. Dacă dumneavoastră nu puteţi transporta
obiectele, acestea se pot colecta contra cost. Vă rugăm să
notaţi că instalaţiile sau garniturile nu pot ﬁ colectate.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi pagina
noastră de internet.

Centrele de reciclare a produselor de uz casnic

Există asemenea centre în Hereford, Bromyard, Kington,
Ledbury, Leomister şi Ross. Pentru mai multe detalii, inclusiv
programul, vă rugăm să vizitaţi pagina noastră de internet.

Reduceţi, refolosiţi, reciclaţi
Haideţi să irosim mai puţin

Pentru mai multe informaţii despre gunoi şi reciclare,
vă rugăm să vizitaţi www.herefordshire.gov.uk/recycling
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