CE INTRĂ
ÎN CUTIA
VERDE?

 Ziare, reviste şi liste a
abonaţilor telefonici
 Hârtie * vedeţi punctul
6 de pe verso



punctul 5 de pe verso

 Deşeuri alimentare

 Scutece

 Cărţi



 Aerosoli



Sticle de plastic

Alte materiale plastice cum ar fi
recipiente de la iaurt şi tăvi de la
mâncare

Articolele de mai sus
intră în cutia GRI.
Cutia GRI este pentru
gunoiul menajer general.
Fără pământ, moloz sau
deşeuri de grădină

Cutiile trebuie scoase în faţa casei înainte de ora 7 dimineaţa în ziua colectării.
Vă rugăm aduceţi cutiile înăuntru după golire.
www.kirklees.gov.uk

Sticle şi borcane * vedeţi

 Carton

 Cutii de conserve &
cutii de la băuturi

Articolele trebuie puse
liber în cutia verde – NU
în pungi

NU

DA

Întrebări şi răspunsuri
1. Ce se întâmplă dacă pun ce nu trebuie în cutia de reciclabile?
‐Cutia verde probabil nu va fi golită şi poate fi ridicată de la locuinţa dvs.
2. Cum pot să reciclez corect?
‐Puneţi în cutia verde numai articolele marcate cu DA

pe partea din faţă a acestei

broşuri.
3. Articolele trebuie să fie libere în cutia verde?
‐Da, toate articolele trebuie să fie libere, curate şi uscate, să nu fie puse în saci negri
sau pungi de la cumpărături.
4. Ce se întâmplă cu conţinutul cutiei verzi?
‐Conţinutul cutiei verzi este sortat după tipul materialelor cum ar fi sticle de plastic,
ziare şi reviste înainte de a fi trimis la reciclare.
5. Cum pot să reciclez sticlele şi borcanele?
‐Puteţi duce sticlele şi borcanele la un centru de reciclare.
Vizitaţi www.kirklees.gov.uk pentru a localiza cel mai apropiat centru de reciclare.
6. Am voie să pun hârtie mărunţită în cutia de reciclabile?
‐Nu, dar puteţi pune cantităţi mici în cutia de compost. Sau puneţi‐o în saci dubli (ca
să nu se împrăştie) şi puneţi‐o în cutia gri.

Cutiile trebuie scoase în faţa casei înainte de ora 7 dimineaţa în ziua colectării.
Vă rugăm aduceţi cutiile înăuntru după golire.
www.kirklees.gov.uk
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