JEPINI NJË JETË TË 2-TË MBETURINAVE

DÉ UNA SEGUNDA VIDA A UNA PODREDUMBRE
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LIFE
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ROT
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Qese të degradueshme

Në shitje në shumicën e dyqaneve
Mos përdorni kurrë qese plastike !

me qarkullim ajri

=

Ndalon formimin e
lëngjeve dhe erërave
të këqija !

DÊ UMA SEGUNDA VIDA À UMA PODRIDÃO

Lëvozhga vezësh

Mbeturina ushqimesh të
gjalla apo të gatuara
(përfshi mishin, kockat,
peshkun, shpendët)

Shtroja për
kafshët
Pelena për fëmijët
(përfshi ato të
bio-degradueshme)

Lule dhe bimë që mbahen
në apartamente
(pa vazo)

Çaj dhe mbetje kafeje
(jo kapsula kafeje)

Ushqime të prishura
(bukë, mish, perime, gjellëra,
prodhime bulmeti, etj.)

Lëkura të ndryshme
(frutash dhe perimesh)

Për më shumë informacione :
022 546 76 00 / www.laptitepoubelleverte.ch
Komunat dhe Qyteti i Gjenevës

Qese për fshesat
e korrentit dhe
mbledhëse mbeturinash

Tapa shishesh
Bishta cigaresh

KU TA HEDH QESEN TIME TË DEGRADUESHME ?

¿DÓNDE DEPOSITAR MI BOLSA COMPOSTABLE?
Pasi ti keni mbushur dhe
mbyllur, qeset duhen
hedhur në koshin për
WHERE
SHOULD
«mbetjet
e kuzhinës»
ose I DISPOSE OF MY COMPOSTABLE BAG ?
«mbetjet organike» të
pallatit tuaj ose në një pikë
grumbullimi komunale.

ONDE DEPOSITAR O SEU SACO COMPOSTÁVEL ?

PESË ARSYE TË MIRA PËR TË RICIKLUAR MBETURINAT E KUZHINËS

CINCO BUENAS RAZONES PARA RECICLAR LOS RESIDUOS DE COCINA

FIVE GOOD REASONS TO
RECYCLE
WASTE
Ndarja
e tyre ështëKITCHEN
e thjeshtë dhe
nuk
përbën rrezik falë «Koshit të vogël të gjelbër».

CINCO BONS MOTIVOS PARA RECICLAR OS RESÍDUOS DE COZINHA
Ato përbëjnë më shumë se një të
tretën e përmbajtjes së koshave
Trajtimi i tyre kushton
për
mbeturina
në shtëpitë
tona. DE RECYCLER LES DÉCHETSmë
CINQ
BONNES
RAISONS
DE
pakCUISINE
sesa djegia.

Ato përbëhen për më shumë se 90%
prej uji dhe nuk mund të digjen në
impiantet për djegien e mbeturinave.

Përdorimi i tyre mundëson prodhimin
e biogazit dhe plehut të dobishëm për
përdorimin në bujqësi.

