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 بازیافت درست
FAIRFAX COUNTY در 

دهید. قرار سطل در باید که است بازیافتی قابل اقالم شامل زیر فهرست است. شده طراحی خاص اقالم آوری جمع هدف با جدول کنار بازیافت سطل برنامه
 قابلیت سطل در چسبناک و کثیف خیس، یا قبول غیرقابل اقالم گذاشتن ندهید. قرار پالستیکی کیسه در هرگز – کنید نگهداری خشک و تمیز باز، را ها آن 

است، بازیافت قابل سطل در چیزی که نیستید مطمئن اگر بمانند. بگذارید را ظروف برچسب و درب توانید می شما دهد. می کاهش را اقالم دیگر ازیافت ب
 آوری جمع های شرکت کنید. استفاده دار درب سطل یک از زباله، ایجاد از جلوگیری برای بیندازید." دور را آن دارید، تردید "وقتی باشید، داشته یاد به 
برای متفاوتی فهرست معموال تسهیالت این برند. می تفکیک و تجزیه تسهیالت به را بازیافت قابل اقالم کنند، می رسانی خدمت ما جامعه به که صوصی خ

 اقالم بازیافت دارند. اقالم زیر برای بازیافت به صورت عمومی پذیرفته شده اند. و اینها را همیشه می توانید در سطل بازیافت قرار دهید. 

همیشه در سطل بازیافت کنار جدول قرار دهید

 ظروف پالستیکی 
 )با درب(

 قوطی های غذا و نوشیدنی فلزی

کاغذ و مقوا  کارتن ها

 ی خود تماس بگیرید.ارنده، ظرف های غذا و سایر پالستیک ها، لطفا با شرکت خصوصی جمع آور*در رابطه با اقالم تخصصی مثل ظروف نگهد

 . شیشه در مدت فرایند جمع آوری می شکند، به تسهیالتی بازیافت پذیرفته نمی شودشیشه دیگر در سطل ها
تجزیه و تفکیک صدمه می زند و ارزش سایر مواد بازیافتی را در بازیافت تک جریانی کاهش می دهد. لطفا

بطری ها و ظروف شیشه ای را در کانتینر بازیافت بنفش رنگ ویژه شیشه که در تعدادی از مناطق کانتی 
گذاشته شده اند، بیندازید. ظروف شیشه ای جمع آوری شده برای استفاده در پروژه های کانتی و کاربردهای 

مفید جمع آوری می شود. اگر نمی خواهید ظرف شیشه ای خود را در کانتینر بنفش بیندازید، می توانید آن را 
 در سطل زباله بیندازید. نقشه مناطق کانتینر بنفش بصورت آنالین در این سایت موجود است: 

.www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/glass 

با خرید کمتر محصوالت یک بار مصرف، زباله را کاهش دهید.  لطفا

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash 
 کاهش دهید. دوباره استفاده کنید. بازیافت کنید.

www.fairfaxcounty


 
 

 
 

 
  

 

 

  
 

 
 

 

   

 

  

 

جامعه را تمیز و سالم نگه دارید

 بعضی اقالم هرگز نباید در سطل بازیافت کنار جدول قرار گیرند. کیسه های پالستیکی را می توانید به سوپرمارکت ها برگردانید و لباس، کفش و سایر 
 اقالم کوچک را می توانید اهدا کنید.

اقالم زیر را هرگز در سطل بازیافت کنار جدول قرار ندهید

 کیسه های پالستیکی و نوار فیلم بسته بندی و 
 بسته بندی های بالشتی

 سوزن و زباله های کیسه شیشه
 پزشکی و روکش غذا

 خرده کاغذ

 لباس

 آویز، شلنگ بسته بندی ترکیبی پوشک
 و کابل

 ظروف و پیاله های پالستیکی
 و فوم بیرون بر

 باتری ها

، تلفنLorton در I-95 مجتمع جمع آوری زباله و Fairfax در I-66 انتقال بعضی اقالم قابل بازیافت هستند اما نه در برنامه سطل کنار جدول. مرکز
و لوازم الکترونیک، رنگ، باتری، زباله های خطرناک خانگی، آهن قراضه، روغن آشپزی، روغن موتور و بسیاری اقالم دیگر را می پذیرد. بازیافت 

 درست این اقالم از کارکنان جمع آوری و محیط زیست محافظت می کند. 

 به این سایت مراجعه کنید: ًبرای دریافت اطالعات درباره ساعت و مکان این تسهیالت، لطفا
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash 
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TTY 711) 703-324-5230( تماس بگیرید به شماره Solid Waste Management Program با  لطفا

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash



