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Norėdami surinkti
rūšiuojamas atliekas
savo virtuvėje,
naudokite drobinį
krepšį ar dėžutę

Rūšiuojamos atliekos išvežamos vieną savaitę, o šiukšlės – kitą.
Dėmesio: papildomi maišai surenkami nebus
www.herefordshire.gov.uk/bin collection

Patarimas

1

Šiukšlės

Atskirkite rūšiuojamas
atliekas nuo šiukšlių savo
namuose

2

s

Sudėkite šias atliekas į
tam skirtus konteinerius
Didesni daiktai

Kompostuojamos
maisto atliekos

Atliekų
perdirbimas

Šiukšlė
Lengva sumažinti jūsų šiukšlių kiekį. Jūs
galite mesti vaisių ir daržovių žieveles /
odeles ir sodo atliekas į komposto dėžę.
Norėdami sužinoti daugiau ir užsisakyti
komposto dėžę, apsilankykite svetainėje
www.getcomposting.com

Atliek
ų
perdir
bimas

3

Atliekų
išvežimo dieną
pastatykite
konteinerius prie
savo namų valdos
ribų iki 6.30 val. ryte
Kompostavimas

Jūsų šiukšlių dėžės diena
Lengva kaip 1, 2, 3

Buitinius prietaisus ir baldus galite paaukoti labdarai ar
atiduoti į namų valdų rūšiavimo centrus (angl. household
recycling centres). Jei neturite galimybės patys išvežti
daiktų, jų išvežimą galite užsakyti už papildomą mokestį.
Įsidėmėkite, kad įrenginiai ir įtaisai surenkami nebus. Dėl
išsamesnės informacijos apsilankykite mūsų svetainėje.

Namų valdų rūšiavimo centrai

Namų valdų rūšiavimo centrai veikia Hereforde,
Bromyarde, Kingtone, Ledburyje, Leominsteryje ir
Rosse. Norėdami sužinoti daugiau, taip pat jų darbo
laiką, apsilankykite mūsų svetainėje.

Sumažinkite, panaudokite dar kartą, rūšiuokite
Šiukšlinkime mažiau

Daugiau informacijos apie šiukšles ir rūšiavimą rasite mūsų
svetainėje www.herefordshire.gov.uk/recycling
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Jūs galite rūšiuoti šiuos daiktus,
esančius jūsų namuose

Miegamajame

Vonioje

Salone

Virtuvėje

Prisiminkite, kad šiuo metu rūšiavimui nėra surenkami šie daiktai
X Plastikinės plėvelės ir pirkinių krepšiai
X Polistirolas
X Tekstilė
X Popierinės servetėlės ir virtuviniai
rankšluosčiai

X Sausainių pakuotės ir traškučių
maišeliai

X Juodas plastikas

Atraskite kitą rūšiavimo būdą, panaudokite dar kartą
arba meskite į juodą konteinerį

Dėkojame, kad rūšiuojate
Jei nesate tikri, kokius daiktus galite rūšiuoti,
apsilankykite svetainėje
www.herefordshire.gov.uk/recycling
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