اطالعیه مهم از شورای شهر گلنورکی
شورای شهر گلنورکی خدمات جمع آوری زباله با سه سطل را آغاز می کند.
سطل جدید برای زباله های باغی و ضایعات مواد غذایی است ونام آن سطل فو گو FOGOاست
(.)Food Organics Garden Organics

همراه با  FOGOچه چیزهایی دریافت می کنم؟
•
•
•

سطل چرخدار جدید با درب سبز روشن
یک سطل آشپزخانه برای ضایعات مواد غذایی
یک بسته کیسه زباله کمپوست شدنی

بله می توانید

بله می توانید
ضایعات مواد غذایی  -گوشت ،استخوان (پخته یا خام)  ،غذاهای دریایی ،لبنیات ،سبزیجات و ضایعات میوه.
ضایعات باغی  -چمن ،برگ ،پوسته درخت ،علفهای هرز ،شاخه های کوچکی که از ساعد شما ضخیم
ترنباشند.
کاغذ  -کاغذ خرد شده  ،حوله کاغذی  ،دستمال کاغذی ودستمال سفره کاغذی  ،ظروف غذا و جعبه های
پیتزای کمپوست شدنی.
ضایعات حیوانی  -موی حیوانات خانگی ،بسترگربه ارگانیک ،کاغذ آلوده از قفس پرندگان ،مدفوع حیوانات
خانگی بله ،اما نه در کیسه های پالستیکی  -در روزنامه بپیچید یا در کیسه های کمپوست شدنی بگذارید.

نه نمی توانید

نه نمی توانید
پالستیک سخت و نرم (حتی پالستیک های تجزیه پذیر) ،پارچه یا لباس ،پوشک ،وسایل قابل بازیافت معمولی،
کاغذ مومدار یا روکش دار ،شاخه های ضخیم درخت یا سایر زباله ها.

نکته ی خیلی مهم
لطفا ْ درون سطل آشپزخانه یا سطل  FOGOکیسه ی پالستیکی را قرار ندهید  -حتی کیسه های قابل تجزیه
معمولی یا میکربی و یا کیسه هایی که محتوای گیاهی دارند -همه آنها ممکن است پالستیک داشته باشند وپس از
تجزیه به میکرو پالستیک تبدیل شوند که برای محیط زیست بسیار بد است.

چه اتفاقی می افتد؟
استاندارد خدمات
از تاریخ  ۱۷فوریه  ۲۰۲۰جمع آوری  FOGOشروع می شود .سطل های  FOGOیک هفته بعداز جمع آوری سطل های زباله و
بازیافت و در همان روزهفته جمع آوری می شوند.
به عنوان مثال

اگر سطل زباله و بازیافت شما در تاریخ دوشنبه  ۱۰فوریه جمع آوری شود ،سطل  FOGOشما در تاریخ
دوشنبه  ۱۷فوریه جمع آوری می شود.
اگر قرار است سطل زباله و بازیافت شما طی هفته  ۱۷فوریه جمع آوری شود  ،هفته بعداز آن سطل
 FOGOشما جمع آوری می شود.

واحد های مسکونی که سطل مشترک دارند
اگر در آپارتمانی زندگی می کنید که سطل ها در آن مشترک هستند ،روز جمع آوری سطل  FOGOمجموعه شما سه شنبه خواهد
بود و جمع آوری زباله و بازیافت شما روزجمعه خواهد بود ۲( .جمع آوری در هفته)
به عنوان مثال

اگر در یک مجتمع مسکونی زندگی می کنید و سطل مشترک دارید ،زباله های شما دو بار در هفته:
 FOGOهر سه شنبه وزباله معمولی و بازیافت هر جمعه جمع آوری خواهد شد.

برای کسب اطالعات بیشتر و تماشای فیلم های مفید می توانید به وب سایت  wastestartswithus.com.auمراجعه کنید.
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