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د .ريكو بادينزيشر
رئيس مجلس البلديات
عاصمة الوالية شفيرين

أعزائي القراء،
مستشار "مدينة شفيرين النظيفة" الذي بين أيديكم هنا يوفر لكم المعلومات بطريقة معتمدة
حول اإلمكانيات المتوفرة في عاصمة الوالية لجمع النفايات والتخلص منها.

التواصل مع المدينة
خدمات األمن
الرقم المركزي
)0385( 545 18 30
الفاكس:
)0385( 545 18 29
البريد اإللكتروني:
ordnungsdienst@schwerin.de
االتصال
 - SDSخدمات إدارة مدينة شفيرين
الرقم المركزي
)0385( 633 16 71
الفاكس:
)0385( 633 16 77
مشورة التخلص من النفايات
والعالقات العامة
)0385( 633 16 75

وهنا ستجدون مواعيد جمع النفايات ،والجداول الزمنية للجوالت وأماكن جمع أشجار
عيد الميالد ،وإرشادات حول الخدمة الشتوية وحول النفايات كبيرة الحجم ،والتخلص
من األجهزة اإللكترونية أو نفايات الحدائق.

أسئلة حول رسوم النفايات
)0385( 633 16 76

والهدف من خدمات إدارة المدينة ( )SDSالخاصة بنا هو توفير نظام شامل لتجميع النفايات
والتخلص منها على فترات بينية قصيرة بقدر اإلمكان من باب المنزل مُباشرة ،والحفاظ
على الطرقات نظيفة ،واالعتناء الجيد بالحدائق ،والمساحات الخضراء ،والمالعب .وفي
ذلك الصدد ،يتم تقديم الدعم من شركات تنظيف الطرقات والتخلص من النفايات في مدينة
شفيرين .حيث يقوم الموظفون والموظفات هناك بعملهم بصورة موثوقة.

جمع النفايات  /حاوية النفايات العضوية
)0385( 633 16 72
)0385( 633 16 76
)0385( 633 16 78
)0385( 633 16 80

ونحن نستخدم أكثر من  16500حاوية سوداء للنفايات المتبقية ،و 11000حاوية
نفايات عضوية بنية اللون ،و 1.3مليون كيس أصفر و 1.2مليون كيس لنفايات كالب
في  80مقرً ا في المدينة ،وصناديق صفراء للعبوات الخفيفة وصناديق زرقاء للورق
القديم  -حيث توجد شبكة لوجستية ضخمة لتدوير النفايات والمواد القابلة إلعادة التدوير
في مدينة شفيرين.

أنظمة إعادة التدوير
)0385( 633 16 70
مواقع إعادة التدوير
الشمال)0385( 481 13 27 :
الجنوب)0385( 395 14 0 :

وتعمل هذه الخدمات اللوجستية بدقة متناهية حتى أثناء انتشار وباء فيروس كورونا
المستجد .بالطبع لم يمر فيروس كورونا المستجد دون تأثير على تشغيل إدارة النفايات
وتنظيف الطرقات الخاصة بنا .ومع ذلك ،لم يتعرض التخلص من النفايات للخطر
كما لم يتضرر خالل وباء كورونا .حيث كانت هناك قيود على المالعب في المدينة،
ومالعب كرة القدم وكرة السلة في الطرقات ومرافق التزلج .لكم كان من الصعب للغاية
االستغناء عن الرغبة في التنقل ولقاء األصدقاء وزمالء اللعب ،حيث كان على األطفال
والشباب تجربة ذلك أثناء اإلغالق المؤقت الذي وقع في الربيع الماضي .لسوء الحظ،
ً
ضحية للوباء .وبالطبع ،آمل أن تتم
كانت علميات التنظيف الربيعية لمدينة شفيرين
عملية التنظيف التقليدية واسعة النطاق في بداية الربيع ،بما في ذلك حفلة مكانس تنظيف
األرضيات في  ،Bertha-Klingerberg-Platzمرة أخرى هذا العام.

األسئلة القانونية واألسئلة حول
المصروفات )0385( 633 16 74

هل لديك أي أسئلة أو مطالب بشأن إدارة النفايات أو تنظيف الطرقات أو الخدمة الشتوية؟
يمكنك ًإذا االتصال بموظفي خدمات إدارة المدينة ( )SDSوشركات تنظيف الطرقات
والتخلص من النفايات ( )SASمباشرة بالطريقة المعتادة .ستجد أرقام الهواتف المعنية
في الجانب.
وابق بصحة جيدة!
وداعًا -
ِ

ريكو بادينزيشر
رئيس مجلس البلديات في عاصمة الوالية شفيرين

Ihr Spezialist für
Entsorgungsfragen
– Abbruch
– Fettabscheider,
Entsorgung und Reinigung

– Entsorgung
– Containerdienst
– Wertstoffhöfe

المشورة بشأن النفايات التجارية
)0385( 633 16 70
النفايات الخطرة والنفايات التي تسبب
مشكالت
)0385( 633 16 70
تنظيف الطرقات وعمليات إيداع النفايات
غير القانونية
)0385( 633 16 75
صيانة الطرقات
)0385( 644 35 33
الخط الساخن للخدمة الشتوية
)0385( 633 26 33
البريد اإللكتروني:
info@sds-schwerin.de
موقع اإلنترنت:
www.sds-schwerin.de

بطاقة الخدمة الشتوية
 لمحة عن الخدماتصفحة 23 - 20

نظرة عامة
	ما الذي يتم التخلص منهبشكل صحيح وكيف؟
صفحة 24
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النفايات الورقية  +النفايات الزجاجية
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العبوات الخفيفة

الصفحة 2

الحاويات الصفراء للعبوات
سبل المساهمة الهامة في حماية البيئة
من ُ
والحفاظ على موارد الكرة األرضية ،خفض
كمية النفايات وإعادة تدوير المواد القابلة إلعادة
التدوير في النفايات .وأنت ُتساهم في هذه المهمة
بشكل منفصل
بصورة فعالة بأن تجمع النفايات
ٍ
بحسب موادها.
العبوات الخفيفة والحقائب الصفراء
يمكنك التخلص من عبواتك الخفيفة في األكياس
الصفراء  /الحاويات الصفراء وفي حاويات إعادة
التدوير المخصصة لذلك.

نصائح حول المواد القابلة إلعادة
التدوير
•اسحق صناديق الكرتون الكبيرة
والضخمة قبل التخلص منها وقم
بطيّها.

ما هي العبوات الخفيفة؟
العبوات مثل علب الطعام وعلب المشروبات
واألقفال المعدنية والصواني المصنوعة من
األلومنيوم واألغطية المصنوعة من األلومنيوم
ورقائق األلومنيوم وأكياس حمل المتعلقات
و ا لحقا ئب و ا لر قا ئق ا لمخصصة لال ستخد ا م
الواحد ،والزجاجات واألكواب والعبوات األخرى
البالستيكية وعلب المشروبات واللبن والتعبئة
بالتفريغ المصنوعة من مواد مركبة بشرط أن تكون
نظيفة ومحتواها فارغ.

•اشتري واستخدم الورق المعاد
تدويره .إعادة تدوير الورق توفر
لنا الماء والطاقة والمواد الخام
ودورة المواد س ُتصبح مُغلقة
•	من الجيد جمع الزجاج القديم
وإعادة تدويره .من األفضل
استخدام الزجاجات القابلة إلعادة
االستخدام!
•افصل األقفال المعدنية
والبالستيكية عن الزجاجات
والعبوات الزجاجية ،حيث يتم
إدراج هذه المواد في األكياس
الصفراء إلعادة التدوير.

الحاويات الزرقاء لألوراق
تقوم المدينة في الوقت الراهن بجمع النفايات
الورقية من المنازل باستخدام نظامين :في نظام
التجميع ،يتم التخلص من النفايات الورقية بالقرب
من المنزل عن طريق الحاوية الزرقاء ،والتي
تو ّفر بثالثة أحجام ( 120أو  240أو 1100
لترا) .بموجب نظام التسليم ،ستتوفر لك صناديق
ً
التجميع المكونة المتوفرة بحجم ثالثة أمتار مكعبة
في مقرات إعادة التدوير المحددة .استخدم حاوية
الورق المنزلية ،فهي مريحة ومتاحة مجا ًنا.
ماذا الذي ُيدرج ضمن النفايات الورقية؟
ا لصحف و ا لمجال ت و ا لصنا د يق ا لمصنو عة
من الكرتون المطوي والورق المقوى والمواد
المطبوعة األخرى
ماذا الذي ال ُيدرج ضمن النفايات الورقية؟
الورق المخصص لالستخدامات المنزلية شديد
االتساخ (النفايات المتبقية) ،المخطوطات الورقية،
ورق الشمع ومناديل المائدة (النفايات المتبقية)،
ورق الحائط (النفايات المتبقية) ،والمناديل الورقية،

ومناديل الجيب ،والحفاضات (النفايات المتبقية)،
والصور وورق الكربون (النفايات المتبقية)،
الورق المغلف بمادة قوية من البالستيك أو المعدن
(النفايات المتبقية) أو المواد القابلة إلعادة التدوير)
وأكياس المشروبات واللبن (األكياس الصفراء)
وورق تغليف الملصقات (النفايات المتبقية) والورق
المغلف بالفيلم والورق المقوى (النفايات المتبقية)
أين تتوفر الصناديق الزرقاء؟
ُتمنح بموجب طلب كتابي من مالك العقار لدى شركة
 SASش.ذ.م.م - .خدمة العمالءLudwigsluster ،
 Schwerin 19061 ، 72 Chausseeأو SDS
Schwerin 19061 ،45-43 Eckdrift

على األقل في األسبوع.

يرجى مراعاة:
يجب أال تكون النفايات الورقية متسخة .إذا تم ملء
الحاوية بشكل غير صحيح ،فلن يتم إفراغها.

من فضلك ال تقم بذلك!

يرجى مراعاة:
ال تترك النفايات الزجاجية أو
الورق  /الكرتون أو النفايات
المتبقية بالقرب من نقاط
التجميع.

ماذا الذي ُيدرج ضمن النفايات الزجاجية؟
كل أنواع العبوات الزجاجية :يرجى التخلص من
الزجاجات والحاويات األخرى المصنوعة من
الزجاج ،مفصولة بحسب األلوان ،الزجاج األبيض
واألخضر والبنيّ .

متى يتم تفريغ حاوية الزجاج؟
يتم تفريغ حاويات النفايات الزجاجية كل  14يومًا.
ويمكن موائمة ذلك مع نظام التفريغ األسبوعي
بحسب الحاجة .إذا كان من المرجح أن تكون
الحاويات ممتلئة ،فيرجى إخطارنا:
رقم الهاتف )0385( 633 16 70

أين يمكنني الحصول على األكياس الصفراء؟
•	SAS mbH, Ludwigsluster
72 Chaussee
•	,6 - 2 BürgerBüro, Am Packhof
Stadthaus
•	Kundenzentrum
der Stadtwerke
und 1 Mecklenburgstraße
45 - 43 Eckdrift
•	مواقع إعادة تدوير النفايات،
للعناوين انظر الصفحة 9

في وسط المدينة ،تتم عملية جمع القمامة عبر
صناديق إعادة التدوير أو الحاويات
الصفراء.
يرجى مراعاة:
تبقى األكياس الصفراء المملوءة
بشكل غير صحيح في مكانها!
جمّع األشياء مثل المكونات
البالستيكية أو النفايات المتبقية
وضعها مرة أخرى في تاريخ
الجمع التالي.

مصروفات النفايات – توجد خدمات متعددة مشمولة
هناك أشياء عديدة في رسوم للنفايات قد ال تنتبه لها من النظرة األولى .حيث أن الخدمات التالية مشمولة:

ماذا الذي يجب مراعاته إلى جانب ذلك؟
لتجنب التلوث السمعي ،ال يُسمح باستخدام العبوات
الزجاجية إال من االثنين إلى السبت من الساعة
 7:00حتى .19:00
من فضلك قم بمراعاة جيرانك في الحي.
ال يُسمح بإلقاء الزجاج في أيام األحد أو العطالت
الرسمية أو في فترات الليل.

من األفضل تجنب
تراكم النفايات
•تجنب أغلفة المنتجات أو الهدايا
أو أغلفة الوجبات:
فضّل استخدام األوعية
المخصصة لالستخدامات
المتعددة عن تلك المخصصة
لالستخدام لمرة واحدة.
اشتر المواد
•بقدر المستطاع،
ِ
الغذائية غير المغلفة.
•تخلى عن
"المنتجات المخصصة لالستخدام
الواحد" :عند شراء منتجات
مثل األجهزة الكهربائية أو قطع
األثاث أو األلعاب ،تأكد من أنها
متينة وسهلة اإلصالح.
•اختر المنتجات الصديقة للبيئة:
من األفضل انتقاء منتجات إعادة
التدوير المصنوعة من الورق
القديم أو غير ذلك من المواد
القديمة.
•استخدم العبوات القابلة إلعادة
التعبئة ،على سبيل المثال
للمنظفات أو التوابل.

• التخلص من النفايات المتبقية
• التخلص من النفايات الكبيرة مرة كل عام
• التخلص من الورق القديم
• إقالل الحاويات العضوية
• تشغيل ساحات إعادة التدوير
• تشغيل السيارة المتحركة للمواد الخطرة وكذلك
•	قبول النفايات الخضراء

•عند الشراء ،ابحث عن المواد
القابلة إلعادة التدوير ،مثل
المواد المصنوعة من الزجاج
أو الورق.

تتكون رسوم النفايات من الرسوم األساسية ورسوم الخدمة:
المصروفات األساسية ُتحسب اعتما ًدا على عدد وحدات االستخدام.
وهذا يشمل ،على سبيل المثال ،الشقق والمحالت التجارية واألعمال الحرفية
والمباني التجارية.

الزجاجات والزجاج القديم
صناديق تجميع النفايات الزجاجية قريبة من
المنزل في مواقع إعادة التدوير بالمدينة.

ما هي تكلفة األكياس  /الحاويات الصفراء؟
األكياس الصفراء والحاويات الصفراء متوفرة
مجا ًنا (طالما أنها تتوافق مع اتفاقية  .)DSDفي
المناطق التي يتم فيها تجميع األكياس ،يمكن طلب
الحاويات المريحة من شركة  SASش.ذ.م.م .نظير
 7.14يورو سنويًا.

كم تبلغ تكلفة الحاوية الزرقاء؟
ال توجد رسوم إضافية الستخدام الحاوية الزرقاء.

كم مرة يتم تفريغ الحاويات الزرقاء؟
يتم إفراغها مرة كل أربعة أسابيع .يجب تحضير
الحاويات الزرقاء بحلول الساعة  07:00في أيام
الجمع .يمكنك معرفة أيام الجمع الخاصة بشارعك
في تقويم التخلص من النفايات في صفحة رقم .10
يتم تفريغ حاوية التجميع بالمتر المكعب مرة واحدة

ما الذي ال ُيدرج في حاوية الزجاج؟
ألواح النوافذ وأنواع الزجاج المسطح األخرى
(نفايات البناء) ،والمرايا (النفايات المتبقية)،
والمصابيح المتوهجة (النفايات المتبقية) ،والخزف
(النفايات المتبقية) ،واألواني الفخارية (النفايات
المتبقية) ،وأنابيب الفلورسنت (النفايات الخطيرة).

ما الذي ال ُيدرج في األكياس الصفراء أو في
الحاوية الصفراء؟
العبوات المصنوعة من الزجاج والورق والكرتون
والعبوات التي بها بقايا ضارة ونفايات متبقية.

متى سيتم التقاط األكياس الصفراء  /الحاويات
الصفراء؟
يجب تحضير األكياس الصفراء  /الحاويات الصفراء
بحلول الساعة  7:00صباحً ا في أيام جمعها على
أبعد تقدير .يمكنك العثور على أيام التجميع الخاصة
بشارعك في تقويم النفايات بدءًا من صفحة رقم
 .10يجب أن تكون األكياس المخصصة إلعادة
التدوير مربوطة ومرئية بوضوح.

•تجنب البطاريات :استخدم
األجهزة المزودة بخاليا شمسية
أو مراكمات أو قابس شبكة.

رسوم الخدمةُ :تحسب وف ًقا لعدد الحاويات ومدى تكرار
التفريغ .يتم تنظيم قيمة الرسوم في قانون رسوم النفايات المنزلية.
هل لديك المزيد من األسئلة حول هذا الموضوع؟
اتصل بنا على  78أو )0385( 633 16 72

٪

المزيد من المعلومات
على:

تجنب النفايات = توفير الرسوم
في مدينة يزيد تعداد سكانها عن  96000نسمة،
تتكون الكثير من النفايات .سواء كانت نفايات
متبقية أو عبوات خفيفة أو نفايات زجاجية أو

ورقية أو نفايات كبيرة الحجم أو نفايات عضوية:
نقل النفايات هو عمل لوجستي يتم ببراعة.

يجب تفريغ حوالي  16500حاوية نفايات متبقية
و 11000حاوية نفايات عضوية بوتيرة ثابتة.
ُتعنى منظمة خدمات إدارة المدينة ( )SDSفي شفيرن
بتنظيم عملية إعادة التدوير والتخلص من النفايات
بالتعاون مع شركائها التعاقديين ومقدمي الخدمات.
حيث تقدم المنظمة التخلص من النفايات الورقية
والتخلص من األكياس الصفراء بالقرب من المنزل.
يمكنك إحضار المواد القابلة إلعادة التدوير المجمعة
بشكل منفصل إلى  151نقطة تجميع في شفيرين،
 68منها متوفرة لحاويات إعادة التدوير للتغليف
الخفيف أو الورق القديم.

www.muelltrennung-wirkt.de

يرجى مراعاة:
تجنب النفايات يوفر المواد
الخام والطاقة ويحمي البيئة
كما يقلل أيضًا من التكاليف
والرسوم التي تتكبدها.

اشجار الصنوبر

الصفحة 5
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التخلص من أشجار عيد الميالد
مالحظة/وصف للمكان

الحاوية البن ّية للنفايات العضوية

المكان/الحي
Großer Dreesch

ماذا سيحدث ألشجار عيد الميالد؟
توجد العديد من نقاط التجميع
للتخلص من أشجار الصنوبر في
مدينة شفيرين بأكملها وفي مختلف
مناطق المدينة.
بالطبع يجب إزالة زينة أشجار عيد
الميالد قبل التخلص منها.
يتم تسميد أشجار
الصنوبر التي جرى جمعها.
المواعيد والمعلومات
يتم إعالن المواعيد والمقرات في
وسائل اإلعالم المحلية في الوقت
المناسب.

على صفحة اإلنترنت الخاصة
بنا www.sds-schwerin.de
يمكنك الحصول على المزيد من
المعلومات.

يرجى مراعاة:
ستتم عملية الجمع في النصف
األول من شهر يناير من يوم 4
إلى يوم  18يناير .2021

في المجمعات السكنية الكبيرة ،يرجى إزالة أشجار عيد الميالد بعد استخدامها من هذه األحياء
وإلجراء ذلك ،برجاء وضعها بشكل مرتب بجوار أماكن حاويات النفايات المنزلية!

Krebsförden
(NBG, Eckdrift,
)Ellerried
Lankow
Mueßer Holz
Neu Zippendorf
Weststadt

Kleiner Moor/Tappenhagen, Puschkinstraße/Am Dom, Arsenalstraße/Alexandrinenstraße, Lübecker Straße
/ Arsenalstraße, Graf-Schack-Allee/Geschw.-Scholl-Straße, Wittenburger Straße/Reiferbahn, Großer Moor,
DSD-Stellplatz Theater

مستشار مدينة شفيرين النظيفة 2021

النفايات العضوية

الصفحة 4

Altstadt

المساحة المكشوفة ""Auf dem Dwang

Dwang

( Goethestraße/Wallstraße, Hermannstraße/Gartenstraße, Bleicherstraße, Bleicher Uferنظام DSD), Platz der
( Jugend, Karl-Liebknecht-Platz, Lobedanzgangنظام )DSD

Feldstadt

( Buswendeschleife Lärchenallee, Warnitzer Straßeنظام ( Kreisel, Hellborn .2 DSD), Warnitzer Straßeنظام DSD)،
( Wolfsschlucht, Lützower Ring Restmüllstellplatzالزاوية رقم )99

Friedrichsthal

( Hagenower Straße/Am Püsserkrug, Spielplatz Brinkالركن الشمالي الغربي عند بيت المحوالت) -Langer Berg
نظام ( DSDخالص) Tulpenweg ,نظام  DSDلسد تجمعات األمطار)

Gartenstadt

( Sackgasse Lilienthalstraße, Schulzenweg/Ecke Am Kaspelwerder, Lilenthalstraßeنظام )DSD

Görries

موقف السيارات في الشارع الرئيسي

Groß Medewege

نقطة تحول الحافلة

Klein Medewege

موقف السيارات في Am Winkel, Wendeschleife Herrengrabenweg, Wendeschleife Zum Schulacker,
Wendeschleife Eckdrift, Am Krebsbach/Auf dem Sande, Dorfstraße/Ecke Görrieser Weg

Krebsförden

حلقة الدوران في Osterberg

Krösnitz

 ,Am Neumühler See/Gadebuscher Straßeحلقة دروان الحافلة Mühlenberg (Greifswalder Straße), Greifswalder
( Straßeنظام ( DSD)، Sodemannscher Teich – Büdnerstraßeنقطة التجمع الوسطة)( Walnußweg/Ulmenwegمقر
جمع النفايات المتبقية)

Lankow

,Wismarsche Straße/Dr.-Hans-Wolf-Straße, Robert-Blum-Straße/Einfahrt Siedlerweg
( Dr.-Georg-Benjamin-Straßeنظام DSD)،Schule Dr.-Hans-Wolf-Straße

Lewenberg

في المزرعة القديمة (( Wendeschleife), Nedderfeld/Consrader Wegبيت المحوالت)،
( Alte Crivitzer Landstraßeمرافق الحديقة الصغيرة)

Mueß

 Neu Pampowأمام منزل رقم 4

Neu Pampow

( Am Wasserturm/Am Treppenberg, Neumühler Straßeنظام  - DSDالمستشفى البيطري)( Habichtsweg ،نظام
( DSD)، Am Immensoll/Am Leuschenberg, Mühlenscharrn/Dohlenwegاتجاه محطة المياه)

Neumühle

Lutherstraße/Lischstraße, J.-Stelling-Straße/Adam-Scharrer-Weg

Ostorf

Sandstraße (DSD), Demmlerplatz (DSD), Wittenburger Straße/Obotritenring, Wittenburger Straße/Voßstraße,
( Ferdinand-Schultz-Straßeنظام ( DSD), Platz der Freiheitمرفق المرحاض)Obotritenring/G.-Hauptmann-Straße ،

Paulsstadt

 ,Werderstraße/Grüne Straßeموقف السيارات  ,Spieltordammمحطة ضخ مياه الصرف Knaudtstraße
Schelfmarkt/Gaußstraße, Ziegenmarkt

Schelfstadt

( Buchenwegنظام )DSD

Schelfwerder

الملعب في (Paulshöhe/Schleifmühlenweg, Tannhöfer Allee/Franzosenweg, Schloßgartenalleeأنظمة  :DSDوزارة
الزراعة)NDR ،

Schloßgarten

 ,Bahnhofstraße/Ecke Pabsbergموقف السيارات في Eschenweg, Wendeschleife Kirschenhöfer Weg,
67 Bahnhofsstraße/Silberberg, Alte Gärtnerei

Warnitz

Robert-Koch-Straße/Händelstraße, Güstrower Straße/Ernst-Barlach-Straße, Möwenburgstraße/Hafenstraße,
( Möwenburgstraße/Speicherstraße, Lagerstraßeنظام ( DSD), Ziegelseestraßeنظام DSD)، Franz-Mehring-
30 Straße/Zum Bahnhof, Waisengärten/Amtsstraße

Werdervorstadt

Robert-Beltz-Straße/Max-Suhrbier-Straße, Fußgängerdurchgang Sebastian-Bach-Straße, Gosewinkler Weg/
Adolf-Wilbrandt-Straße, Ratsteich, H.-Fallada-Straße/Friesenstraße

Weststadt

موقف السيارات في ( Seehofer Straße/Paulsdammer Wegنظام  ,DSD), Seehofer Straße/Lübstorfer Wegحلقة
الدوران في Carlshöhe

Wickendorf

على البركة( Vor den Wiesen, Hof Göhren/Krebsfördener Tannen, Vossens Tannen ،نظام )DSD

Wüstmark

موقف السيارات في Bosselmannstraße

Zippendorf

تستخدم الحاوية البن ّية لجمع النفايات العضوية
ولتسميد النفايات العضوية.
مدينة شفيرين هي أول بلدية في اتحاد  M-Vتدير
مرف ًقا للتسميد المشترك وتخمير النفايات الحيوية.
ماذا الذي ُيدرج في الصندوق البني؟
• نفايات الخضروات والفاكهة
•	  بقايا القهوة والشاي
•	 الطعام الفاسد ،وقشر البيض
•	 قصاصات األزهار ونباتات األصيص
•	النفايات الخضراء من األشجار والشجيرات
والعشب
•	 بقايا الطعام المطبوخة واللحوم والعظام
•	 الكميات الصغيرة من الريش والشعر والتبن
والقش وكذلك الخشب ونشارة الخشب

ما الذي ال ُيدرج في الحاوية البنية؟
•	 النفايات غير العضوية مثل األكياس
البالستيكية
•	 فضالت الحيوانات الصغيرة والفضالت
المتكتلة
•	 بقايا تقليم األشجار (الخشب الصلب) والمالط
•	• األكياس البالستيكية القابلة للتسميد ُتدرج
مع النفايات العضوية

أين تتوفر الحاويات البنية؟
لدى خدمات إدارة المدينة ( )SDSومقرها في
 19061 ،45-43 Eckdriftشفيرين ،بموجب
تقديم طلب كتابي من مالك العقار ،بشرط توفر
حاوية نفايات متبقية واحدة على األقل.

كم مرة يتم تفريغ الحاويات البنية؟
يتم إفراغها مرة كل أسبوعين .يجب توفير
الحاويات البنية بحلول الساعة  07:00في أيام
الجمع .في المجمعات السكنية الكبيرة يتم إفراغها
أسبوعياً .يمكنك معرفة أيام الجمع الخاصة بشارعك
في تقويم التخلص من النفايات في صفحة رقم .10

كم تبلغ تكلفة الحاوية البنية؟
ال توجد رسوم إضافية الستخدام الحاوية البنية.
ما هي األحجام التي تتاح بها الحاويات
البنية؟
يمكن طلب الحاويات البنية بأحجام  120أو 240
لترً ا.

حقائق عن النفايات
الخضراء واألكياس
العضوية

األماكن المناسبة
للحاوية البنية
من المفيد بالطبع وضع حاوية
النفايات العضوية في مكان مظلل
ومحميّ  .إذا لم يكن مثل هذا
المكان متوفرً ا ،يُمكن إعادة تعديل
المكان مع أو بدون مساحات
بشكل يوفر الظل والمنظر
خضراء
ٍ
الجميل.

ما هي اإلمكانيات المتاحة للتخلص
منها؟
• تسميدها في حديقتك الخاصة،
• تسليمها إلى ساحات إعادة التدوير،
•استخدام األكياس العضوية .في ذلك الصدد،
يمكن إضافة ما يصل إلى  5أكياس مع الحاوية
العضوية ،ومن شهر سبتمبر إلى نوفمبر ،عدد
يصل إلى  10أكياس.

نصيحة لمنع تكون السوائل
في الحاوية العضوية
لمنع تجمع السوائل الزائدة في قاع
الحاوية العضوية ،يمكن تبطينها
بورق الجرائد .حيث أنه تمتص
الرطوبة.
إذا انتهى المطاف بالمخلفات
العضوية الرطبة في الحاوية
البنيّة ،يمكن أن تتجمد على
األرض أو الجدار أثناء تساقط
الصقيع في الشتاء ،ومن ثم لن يكن
من الممكن إفراغها بالكامل .وفي
ذلك الصدد ،من المفيد لف نفايات
المطبخ في ورق جرائد.

ما هي األكياس العضوية ومن أين ُيمكنني الحصول
عليها؟
تتوفر هذه األكياس الورقية بسعة  100لترً ا
ومطبوع عليها "أوراق الشجر ومخلفات الحدائق
فقط" وتحصل عليها من مراكز إعادة التدوير ومن
 SASومركز المواطنين في مبنى البلدية ومراكز
خدمة عمالء المرافق العامة.
ما الذي ُيدرج في األكياس العضوية؟
فقط النفايات الخضراء وأوراق الشجر وأجزاء
النباتات .يرجى ملء  20كيلوغرامًا كحد أقصى
فقط حتى يكون من الممكن نقل األكياس.
ما هي النفايات القابلة للتسميد التي تقبلها مراكز
إعادة التدوير؟
النفايات الخضراء ،وقصاصات السياجات النباتية،
والشجيرات ،وأوراق األشجار ،وقصاصات
الحشائش.

ال تحرق النفايات الخضراء
يحظر حرق الشجيرات وقصاصات األشجار في
مدينة شفيرين ،حيث توجد بدائل كافية للتخلص من
النفايات الخضراء والنفايات العضوية في المدينة.
ال يُسمح بحرق قطع الخشب واألشجار والشجيرات
الجافة وغير المعالجة إال من أجل إشعال نيران عيد
الفصح بداية من خميس األسرار حتى شم النسيم.
أرسل إعالن نيران شم النسيم إلى :إدارة الفعاليات،
ومقرها .Schwerin 19053 ,6-2 Am Packhof

تجنب الروائح وكذلك
ذباب الفاكهة
تبدأ النفايات العضوية في تكوين
الرائحة سريعًا في ظل درجات
الحرارة العالية .لذلك ،يجب
إفراغ حاوية التجميع الخاصة
بك وتنظيفها بانتظام .للتخلص
من الروائح الكريهة الناجمة
عن الحاويات العضوية أو أكوام
السماد ،يُمكن استخدام الدقيق
الحجري المستخدم في متاجر
أدوات البناء .فهو يبقي كذلك
الذباب بعي ًدا.

ما هي تكلفة األكياس العضوية؟
 0.60يورو لكل كيس.
ما هي تكلفة النقل؟
ال توجد رسوم إضافية الستخدام األكياس العضوية.
تبلغ تكلفة نقل النفايات الخضراء السائبة  /النفايات
العضوية  3.00يورو لكل متر مكعب.

لتسليم األكياس األخرى (مثل األكياس الزرقاء) ،يتم
تحصيل رسوم قدرها  0.30يورو لكل كيس (بحجم
 100لتر لكل كيس).

النفايات العضوية
من الحدائق الصغيرة
ال يُسمح بالتخلص من نفايات الحدائق ،وأوراق
الشجر ،وقصاصات السياجات النباتية ،والمواد
القابلة للتسميد الشبيهة التي تنجم عن الحدائق
الصغيرة إال في أكياس عضوية إذا تم تسليمها إلى
مراكز إعادة التدوير .يعتبر وضع األكياس في نقاط
تجميع المواد القابلة إلعادة التدوير وفي الصناديق
الحيوية "الغريبة" تخلصًا غير قانونيّ من النفايات
ويعاقب عليه بدفع غرامة مالية .اتحادات الحدائق
الصغيرة غير المرتبطة بتدابير التخلص العامة من
النفايات يجب أن تنتفع بالعروض التجارية.

يرجى مراعاة:
ال تودع مواد بالستيكية في
الحاوية العضوية! ال تستخدم
أي أكياس بالستيكية ال يُفترض
أنها قابلة للتسميد!
كل مستخدم مسؤول عن
تنظيف سلة النفايات العضوية
الخاصة به.

الصفحة 7
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النفايات اإللكترونية | النفايات الخطيرة
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النفايات المتبقية | النفايات ذات الحجم الكبير

الصفحة 6

الحاويات الرمادية للنفايات المتبقية
توجد صناديق النفايات المتبقية رمادية اللون
لجمع النفايات المتبقية ،والتي لم يعد من الممكن
إعادة تدويرها بسبب تلوثها أو خلطها.

العربات المتنقلة للتخلص من
المواد الخطرة
خطة الجولة
نقاط جمع المواد الضارة التالية
تصل إليها عن طريق العربات
المتنقلة
للتخلص من المواد الخطرة:
•	Feldstadt
Bertha-Klingberg-Platz
•	Friedrichsthal
موقف السيارات في
Wolfsschlucht
•	Görries
Lilienthalstraße
•	Mueß
Zum Alten Bauernhof
•Neumühle
Treppenberg neben
Glascontainerplatz
•Neu Zippendorf
( Berliner Platzالجزء السفليّ )
•	Schelfstadt
Schelfmarkt/Lindenstraße
•	Warnitz
2 Trebbower Straße
•	Werdervorstadt
71 Bornhövedstraße
•	Weststadt
Kaufhalle B.-Brecht-Straße
•	Wickendorf
12- 6 Lübstorfer Weg
يُمكنك االطالع على المواعيد
المحدثة على الموقع www.sds-
.schwerin.de
يجب أيضًا تسليم
الملوثات في مواعيد الجمع
شخصيًا إلى
العاملين
المتخصصين.
حيث أن وضعها
عند نقطة التجميع
مُبكرً ا يُعد من سُبل إلقاء النفايات
غير القانوني ويعاقب بغرامة
مالية.

يرجى مراعاة:
قم بإحضار المواد الضارة
الخاصة بك إلى العربة المتنقلة
للنفايات في حاويات مغلقة
مانعة للتسريب.

التخلص من النفايات اإللكترونية
منذ يوليو  ،2016أصبح تجار التجزئة الكبار
ملزمون باستعادة المعدات الكهربائية واإللكترونية
القديمة .وهذا األمر منصوص عليه في قانون
المعدات الكهربائية الجديد .وتجار التجزئة
"الكبار" هم المتاجر التي تبيع المعدات الكهربائية
واإللكترونية في منطقة مبيعات تزيد عن 400
متر  2وتجار التجزئة عبر اإلنترنت ممن لديهم
مساحة تخزين وشحن كبيرة بنفس القدر .ينطبق
التزام االستعادة عند شراء جهاز مماثل .باإلضافة
إلى ذلك ،يتعين على تجار التجزئة الكبار استعادة
األجهزة الصغيرة (التي ال يزيد طولها من الحافة
إلى الحافة عن  25سم) دون شراء جهاز مماثل.

ما الذي يندرج إلى النفايات اإللكترونية؟
يجري حاليًا التحضير إلجراء تغييرات على الوضع
القانوني .يمكن إعادة العناصر الكهروضوئية
من المنازل إلى ساحات إعادة التدوير الشمالية
والجنوبية .المواقد الكهربائية والغساالت وغساالت
الصحون والثالجات والمجمدات وأجهزة التلفزيون
والراديو وأجهزة الحاسب اآللي وأجهزة جز العشب
واألجهزة الكهربائية الصغيرة والهواتف المحمولة
ومشغالت األقراص المضغوطة أو مشغالت MP3
وأفران الميكروويف واأللعاب الكهربائية.

ما الذي ال ُيدرج ضمن النفايات اإللكترونية؟
المعادن القديمة والبطاريات والمراكمات.
كيف يتم التخلص من النفايات اإللكترونية؟
عن طريق تجارة التجزئة (الموزعون  /التجار
"الكبار") ،ونقاط جمع النفايات العامة في ساحات
إعادة التدوير أو جمع النفايات كبيرة الحجم .القبول
مجاني للنفايات المنزلية .النفايات اإللكترونية ال
تندرج ضمن النفايات المتبقية.

ماذا الذي ُيدرج ضمن النفايات المتبقية؟
قمنا في الصفحة رقم  24بإعداد جدول واضح
لمساعدتك على فرز النفايات بد ًء ا من الملفات
إلى أعقاب السجائر .يمكنك العثور على مزيد
من المعلومات في دليل النفايات على موقعنا على
اإلنترنت.
كم تبلغ تكلفة الحاوية الرمادية؟
ينظم قانون رسوم النفايات المنزلية قيمة رسوم
حاوية النفايات المتبقية رماديّة اللون.
من الذي يمكنه طلب حاوية النفايات المتبقية أو
إعادة طلبها؟

يمكن لمالك العقار القيام بذلك أو يمكن لممثله
المفوض القيام بذلك.
ما هو حجم الحاوية الرمادية
وما هو عدد الحاويات المتوفرة؟
يجب أن يكون لكل عقار حاوية نفايات متبقية
واحدة على األقل .يجب أال تكون الحاوية ممتلئة
للغاية (يجب أن يكون من الممكن إغالق الغطاء).
ال يجوز وضع القمامة بجوار الحاويات الرمادية.
بالنسبة للعقارات السكنية ،يجب مراعاة توفير
حاوية نفايات متبقية بحجم ال يقل عن عشرة لترات
لكل فرد كل أسبوع.
ما هي األحجام  /السعات المتوفرة؟
يوجد في مدينة شفيرين حاويات رمادية بحجم
 ،40و 80و 120و 240و 1100و 5000لترً ا
قيد االستخدام.

ما الذي يجب عليك االنتباه إليه عند نصب الحاوية؟
عادة ما يتم نصب الحاويات الرمادية في الممتلكات
الخاصة.
ما الذي يجب االنتباه إليه عند التفريغ؟
يجب توفير حاويات النفايات المتبقية رمادية اللون
بحلول الساعة  7:00في أيام الجمع .يمكنك معرفة
أيام الجمع الخاصة بشارعك في تقويم التخلص من
النفايات في صفحة رقم .10
هل لديك أي أسئلة حول قيمة
الرسوم الخاصة بك؟
اتصل بنا على رقم
الهاتف  )0385( 633 16 76أو  72و  78و 80

ضع األكياس
في مواعيد الجمع المعنية
للنفايات المتبقية مع ربطها
بجوار سلة النفايات المتبقية رمادية
اللون المعدة للتجميع.

سيتم جمع أكياس النفايات
المتبقية فقط التي تحمل ملصق
 SASالمحدد  -وليس األكياس
الزرقاء األخرى.

توجد جميع المواعيد في لمحة،
خاصية التذكير والمزيد في تطبيق
تقويم النفايات لدينا:

ما هي النفايات الخطيرة؟
النفايات التي تحتوي على مواد ملوثة والناجمة عن االستخدام المنزلي،
مثل :البطاريات ومواد الطالء واأللوان ومواد التنظيف،
والمراكمات ،كذلك المصابيح الموفرة للطاقة.
أين يمكن التخلص من النفايات الخطيرة؟
فقط عن طريق
• 	 مراكز إعادة التدوير (المزيد في الصفحة )9
• العربات المتنقلة للتخلص من المواد الخطرة

ويتم تحصيل رسوم قدرها
 2.64يورو لكل كيس.
ويمكنك الحصول على أكياس
النفايات المتبقية من خدمة عمالء
شركة :SAS
72 Ludwigsluster Chaussee
Schwerin 19061

يرجى مراعاة:

التخلص من
النفايات الخطيرة

أكياس النفايات المتبقية من SAS
لتجمعات كومات النفايات الكبيرة
المؤقتة ،مثلما هو الحال بعد
األعياد أو عند تغيير محل السكن،
تتوافر أكياس نفايات متبقية تقدمها
.SAS

التخلص من النفايات كبيرة الحجم

ال يتم التخلص منها أب ًدا في الحاوية الرمادية!

ما هي إمكانيات التخلص المتاحة؟
•	 الجمع المجاني من قبل  SASمرة واحدة كل
عام.
•	 تسليمها في مركز إعادة التدوير (للحصول
على األسعار المعنية ،يرجى االتصال بمركز
إعادة التدوير مباشرة .انظر الصفحة .)9

ما هي تكلفة تسليم النفايات في المقر؟
تسليم النفايات في المقر مجانيّ .

بطاريات الليثيوم-أيون ال تنتمي
إلى النفايات المتبقية
قد تشتعل بطاريات الليثيوم-أيون ذاتيًا وتؤدي إلى حرائق أثناء نقلها أو
عند تواجدها في مرفق فرز النفايات .ويتسبب ذلك في تصاعد أبخرة سامة
ووقوع أضرار مادية في المركبة والنظام .لذلك تنطبق القاعدة التالية :قم
بإزالة البطاريات من األجهزة القديمة قبل التخلص منها .البطاريات تعد
من النفايات اإللكترونية.
تتوفر معلومات حول التخلص من النفايات اإللكترونية لدى هيئة المشورة
بشأن التخلص من النفايات وعلى موقع ويب خدمات .SDS
هاتف )0385( 633 1670

ما هي النفايات كبيرة الحجم؟
النفايات كبيرة الحجم هي أدوات منزلية ال
يمكن وضعها في حاوية النفايات المتبقية بسبب
حجمها أو بسببب طبيعة المواد .هذا يعني مثالً
قطع األثاث وأغطية األرضيات وما إلى ذلك.
ويندرج إليها أيضًا األجهزة اإللكترونية القديمة
والثالجات والمجمدات والغاليات.

ما الذي ال ُيدرج في النفايات كبيرة الحجم؟
اإلطارات القديمة وورق الحائط والمواد
المتبقية من أعمال البناء والتجديد والنوافذ
واألبواب واإلكسسوارات الصحية والنفايات
الخطرة( .انظر الجدول في الصفحة )24

ما هي كمية النفايات كبيرة الحجم التي يتم
جمعها وما هي تكلفة ذلك؟
يمكن لكل أسرة التخلص من كمية تصل إلى 5
م 3من النفايات كبيرة الحجم مجا ًنا مرة واحدة
في السنة الميالدية.
ماذا الذي يجب مراعاته
عند الطلب؟
يمكنك التسجيل للتخلص من النفايات كبيرة
الحجم باستخدام بطاقة النفايات كبيرة الحجم،
عن طريق الفاكس أو باستخدام نموذج الطلب
على اإلنترنت على الموقع www.sas-
 .schwerin.deيستغرق وقت معالجة الطلب
حوالي  4أسابيع.
األمر الهام :تؤكد  SASتاريخ الجمع.
ماذا لو كان لدي المزيد
من النفايات كبيرة الحجم؟
يجب االتفاق على أي كميات إضافية مع شركة
 SASحيث أنها تكون نظير رسوم.

جديد في 2021
باستخدام بطاقة النفايات كبيرة
الحجم لمركز إعادة التدوير.
اعتبارً ا من عام  ،2021يمكنك
تسليم نفاياتك كبيرة الحجم
بكمية تصل إلى  5م 3في
مركز إعادة التدوير مجا ًنا إذا
قدمت بطاقة تسجيل .SAS

يرجى مراعاة:
ال تضع النفايات كبيرة الحجم
على جانب الطريق حتى
صباح يوم الجمع المتفق عليه.

الصفحة 9

مواقع إعادة التدوير

ساحات إعادة التدوير في شفيرين

بالتوكيل عن
عاصمة الوالية شفيرين

تعد كل من مؤسسة  Alba Nordش.ذ.م.م .ومؤسسة
SAS Schweriner Abfallentsorgungs- und
 Straßenreinigungsgesellschaftش.ذ.م.م.
شريكين أكفاء وموثوقين في عاصمة الوالية
شفيرين.

نطاق الخدمات:

مستشار مدينة شفيرين النظيفة 2021

مستشار مدينة شفيرين النظيفة 2021

واالنتفاع من خدمات ساحات إعادة التدوير
مجانيّ بشكل أساسي للمنازل الخاصة في عاصمة
الوالية شفيرين .ويمكن لرجال األعمال في المدينة
وللمنازل الخاصة في الدائرة استخدام الخدمة مقابل
رسوم .يمكن توصيل العناصر الكهروضوئية إلى
ساحة إعادة التدوير الشمالية (،12 Ziegeleiweg
.)Schwerin 19057

تبادل األثاث | المالبس القديمة | مخلفات البناء

بورصة تبادل األثاث والمنتجات المستعملة

التكاليف:
التخلص من البطاريات القديمة واألجهزة الكهربائية
والنفايات الخطرة والخردة يكون مجا ًنا.

جمع المالبس المستعملة في مدينة شفيرين
تقوم عاصمة الوالية ،شفيرين ،بجمع المالبس
المستعملة بالتعاون مع أربع مؤسسات خيرية
( Arbeitslosenverband, Dobbertiner
.).Werkstätten, DRK, Zukunftswerkstatt e.V

يمكنك معرفة أسعار التخلص من النفايات كبيرة
الحجم ،والنفايات المنزلية ،والنفايات الخضراء،
وما إلى ذلك في مراكز إعادة التدوير.

ولهذا الغرض ،تتوفر حاويات تجميع ذات عالمات
خاصة في المدينة.

المشغل :شركة  ALBA Northش.ذ.م.م.

باإلضافة إلى ذلك ،هناك إمكانية لتسليم المالبس
المستعملة مباشرة لدى غرفة تجميع المالبس .من
هنا يتم تقديم المالبس المستعملة للمحتاجين مقابل
رسوم رمزية.

قبول كل من
•	النفايات ذات الحجم الكبير
•	النفايات الخضراء
•	األجهزة اإللكترونية
•	الخردة المعدنية
•	الورق المستعمل
•	الزجاج القديم
•	العبوات الخفيفة
•	النفايات البالستيكية
•	البطاريات القديمة
•	خرطوشات الحبر والطابعات
الفارغة
•	المالبس المستعملة
•	األقراص المدمجة / CD / DVD
الديسكات
•	النفايات الخطرة من المنازل
•	النفايات المنزلية
(في أكياس  SASفقط)

محل المالبس التابع للصليب األحمر األلماني

صرف كل من:
•	األكياس العضوية
•	األكياس الصفراء

4 Güstrower Straße
Schwerin 19055
هاتف رقم)0385( 555 73 00 :

12 Ziegeleiweg
Schwerin 19057

		
الهاتف:
)0385( 48 11 0

الفاكس:
)0385( 48 43 098

ZUKUNFTS
WERKSTATT
SCHWERIN
e.V.

عناوين محالت المالبس
""DRK

ساحة إعادة التدوير في الشمال

محل المالبس التابع إلى

Schwerin 19057 ,12 Lankow: Ziegeleiweg
هاتف رقم:
)0385( 48 11 327
مواعيد العمل:
االثنين حتى الجمعة ،من الساعة  ،19.00 - 09.00والسبت من الساعة 13.00 - 08.00

هاتف رقم)0385( 486 40 19 :

المشغل :شركة SAS mbH
53 Ludwigsluster Chaussee
Schwerin 19061

يرجى مراعاة:
ستجد المزيد من المعلومات
حول الموضوع على صفحة
اإلنرتنت على الرابط
www.sds-schwerin.de

		
الهاتف:
)0385( 39 51 40

الفاكس:
)0385( 39 51 420

ساحة إعادة التدوير في الجنوب
53 Stern Buchholz, Ludwigsluster Chaussee
هاتف رقم:
)0385( 39 51 432
مواعيد العمل:
االثنين حتى الجمعة ،من الساعة  ،19.00 - 09.00والسبت من الساعة 13.00 - 08.00

الصفحة 8

محل ""Kloster Dobbertin
Am Kloster
Dobbertin 19399

هاتف رقم)038736( 861 00 :
محل المالبس التابع لجمعية مكافحة البطالة
في شيفيرن

.Zukunftswerkstatt e.V
12 Ziegeleiweg
Schwerin 19057

بورصة تبادل األثاث
بورصة تبادل األثاث " "ANKERتجمع األثاث
المتبرع به مجا ًنا .ومن ث ّم ،يتم معالجته في ورشة
العمل وتوزيعه على المتاجر االجتماعية أو بيعه في
دار للعرض .ويمكن ألي شخص يريد شراء أثاث
رخيص الثمن أن يأتي إلى هنا.
تتوفر جميع العروض بدءًا من غرف المعيشة حتى
المطابخ التي تحتوي على أجهزة كهربائية ،ويمكن
العثور على المزيد من المعلومات وعناوين المتاجر
االجتماعية على اإلنترنت على الرابط:
.www.anker-sozialarbeit.de

Haus der Begegnung
22 .Perleberger Str
Schwerin 19063

التخلص من نفايات البناء
جميع النفايات التي تنجم عن نشاط البناء ليست
جزءًا من المهام اإللزامية للتخلص من النفايات
التابعة للبلدية.
وفي ذلك الصدد ،يجب على صاحب البناء
استخدام شركة تجارية معتمدة للتخلص من
مخلفات البناء.

انتباه:
تخضع مخلفات البناء المصنفة على أنها مخلفات
خطرة ،مثل ألواح األسبستوس وشعر األسقف،
للفحص اإللزامي ،وبالتالي ال يمكن نقلها
والتخلص منها إال من قبل شركات التخلص من
النفايات المعتمدة.
نصيحة:
فصل مخلفات مواقع البناء بعناية يوفر عليك
المال! بعد كل شيء ،التخلص من مخلفات البناء
مثل مواد العزل أغلى بمقدار عشر أضعاف تكلفة
التخلص من البالط أو بالط السقف.

مواعيد العمل:
االثنين حتى الجمعة
من الساعة 16.00 - 10:00
متجر البضائع المستعملة
" "Ankerفي شفيرين
متجر ""Bunte Kiste
39 Große Wasserstraße
Schwerin 19053
هاتف)0385( 20 22 61 706 :
مواعيد العمل:
االثنين حتى الخميس
من الساعة 16.00 - 10.00
الجمعة من الساعة - 10.00
14.00
متجر المبيعات االجتماعية في
النكوف ""Spardose
23 Julius-Polentz-Straße
Schwerin 19057
هاتف)0385( 20 22 61 707 :
مواعيد العمل:
االثنين حتى الخميس
من الساعة 14.00 - 09.00
الجمعة من الساعة - 09.00
13.00

هاتف رقم)0385( 39 78 163 :

ما هي مخلفات البناء؟
•	 هدم الخرسانة وهدم الطوب،
•	 بالط السقف ،القرميد الخرساني ،الجبس،
•	 البالط ،القرميد،
•	 المواد العازلة ،الصوف الزجاجي،
•	 لباد األسقف واألسبستوس المموج ،وكذلك
صفائح االسبستوس المسطحة،

بورصة تبادل األثاث ""Anker
في مدينة شفيرين
4 Rogahner Straße
Schwerin 19061
هاتف)0385( 2022 61 42 :

•	 األخشاب والنوافذ المُعالجة وكذلك
إطارات األبواب،
•	 الكميات الكبيرة من السجاد،
وبولي فينيل الكلوريد ومفارش األرضيات
وكذلك
ألواح األرضية،
•	 الرقائق والكرتون وما إلى ذلك والتي تكون
ملوثة بشدة بمواد غريبة

متجر "“Stöberstube
5 .Steinstr
Schwerin 19053
هاتف)0385( 20 22 61 704 :
مواعيد العمل:
االثنين حتى الجمعة
من الساعة 15.00 - 09.00
متجر المبيعات االجتماعية ""ALV
22 Perleberger Straße
هاتف)0385( 48 83 925 :
مواعيد العمل:
االثنين حتى الخميس
من الساعة 15.30 - 08.30
الجمعة من الساعة - 08.30
11.30

يرجى مراعاة:
مخلفات البناء ال ُتدرج في
ا لحاو ية ا لرما دية! ا ستخدم
شركة معتمدة للتخلص من هذه
النفايات.

2021 مستشار مدينة شفيرين النظيفة

مواعيد جمع النفايات

10 الصفحة

. يمكنك بعد ذلك أن تعرف من خطة التخلص من النفايات أنواع النفايات التي يتم جمعها ومواعيد الجمع. انظر أوالً في دليل الطرقات لمعرفة الحي الذي تنتمي إليه:لمناولة النفايات
A

Achter de Wisch
Adam-Scharrer-Weg
.Adolf-Wilbrandt-Str
.Ahornstr
Ahornweg
Ahrenshooper Ring
.Alexander-Behm-Str
.Alexander-von-Humboldt-Str
.Alexandrinenstr
.Alt Meteler Str
Alte Bäckerei
.Alte Crivitzer Landstr
.Alte Dorfstr
Alte Gärtnerei
Alter Garten
Alter Holzweg
Alte Waisenstiftung
Am Bahnhof
Am Dom
Am Erlenbruch
Am Fasanenhof
Am Friedensberg
Am Grünen Tal
Am Güstrower Tor
Am Hang
Am Heidberg
Am Heidensee
Am Hexenberg
Am Immensoll
Am Kaspelwerder
Am Kleinen Soll
Am Krebsbach
Am Kreuzweg
Am Leuschenberg
Am Margaretenhof
Am Markt
Am Neumühler See
Am Packhof
Am Püsserkrug
Am Silbernen Hang
Am Störtal
Am Strand
Am Tannenhof
Am Tannenkamp
Am Teich
Am Treppenberg
Am Wald
Am Wasserturm
Am Werder
Am Winkel
Am Wochenend
Ammerweg
Amselweg
42-11 .Amtstr
34-11 .Amtstr
An den Wadehängen
An der Bahn

Krebsförden II
Ostorf
Weststadt III
Lankow I
Warnitz
Lankow I
Wüstmark II
Mueßer Holz
Paulsstadt III
Friedrichsthal I
Lankow III
Mueß
Zippendorf
Warnitz
Altstadt I
Krebsförden II
Werdervorstadt II
Friedrichsthal I
Altstadt I
Görries I
Görries II
Lewenberg II B
Großer Dreesch
Werdervorstadt I
Zippendorf
Görries II
Werdervorstadt II
Zippendorf
Neumühle II
Görries I
Neumühle I
Krebsförden II
Gartenstadt I
Neumühle I
Warnitz
Altstadt I
Lankow I
Paulsstadt III
Gartenstadt I
Mueß
Mueß
Zippendorf
Ostorf
Friedrichsthal I
Wüstmark I
Neumühle I
Krebsförden II
Neumühle II
Werdervorstadt II
Krebsförden I
Friedrichsthal I
Neumühle I
Neumühle I
Schelfstadt II
Werdervorstadt II
Neumühle I
Warnitz

An der Chaussee
An der Crivitzer Chaussee
) (األعداد الفردية فقط61-1
) (األعداد الزوجية فقط16-2
) (األعداد الزوجية فقط62A-20
An der Hollenbäk
.Andrej-Sacharow-Str
.Anklamer Str
.Ann-Charlott-Settgast-Str
.Anne-Frank-Str
.Anthony-Fokker-Str
.Apothekerstr
.Arno-Esch-Str
.Arsenalstr
) (األعداد الفردية فقط27-5
) (األعداد الزوجية فقط38-2
Auf dem Dwang
Auf dem Sande
.August-Bebel-Str
.August-Horch-Str
Ausbau
.Bäckerstr
.Baderstr
.Bahnhofstr
.Barcastr
Barlower Weg
.Barther Str
.Baustr
.Beethovenstr
Bendhofer Weg
.Benno-Voelkner-Str
.Bergstr
Berliner Platz
.Bernhard-Schwentner-Str
Bertha-Klingberg-Platz
.Bertha-von-Suttner-Str
.Bertolt-Brecht-Str
.Birkenstr
Birkenweg
.Bischofstr
.Bleicherstr
Bleicherufer
Blumenbrink
Bökener Weg
.Bornhövedstr
Bornkamp
17-2 .Bosselmannstr
20 .Bosselmannstr
.Breite Str
Bremsweg
.Brigitte-Reimann-Str
Brink
Brook
.Brunnenstr
.Brüsewitzer Str
Buchenweg
Buchholzallee

Medewege
Zippendorf
Großer Dreesch
Zippendorf
Görries II
Großer Dreesch
Lankow I
Werdervorstadt I
Großer Dreesch
Görries II
Schelfstadt I
Großer Dreesch
Paulsstadt III
Altstadt I
Görries I
Krebsförden II
Schelfstadt I
Wüstmark II
Wickendorf
Paulsstadt I
Altstadt I
Warnitz
Werdervorstadt II
Krebsförden I
Lankow I
Görries II
Paulsstadt I
Friedrichsthal II
Krebsförden II
Schelfstadt II
Neu Zippendorf
Großer Dreesch
Ostorf
Großer Dreesch
Weststadt I
Warnitz
Friedrichsthal I
Altstadt I
Feldstadt II
Feldstadt I
Gartenstadt II
Friedrichsthal I
Werdervorstadt II
Lankow III
Zippendorf
Neu Zippendorf
Görries I
Lankow I
Werdervorstadt I
Gartenstadt I
Lankow III
Feldstadt I
Friedrichsthal I
Werdervorstadt I
Gartenstadt I

.Büdnerstr
.Bürgelstr
5-1 Bürgermeister-Bade-Platz
9-8 Bürgermeister-Bade-Platz
.Burgseestr
.Burgstr
) (األعداد الفردية فقط19-1
) (األعداد الزوجية فقط10-2
) (األعداد الزوجية فقط4-12
.Buschstr
.Carl-Friedrich-Flemming-Str
.Carl-Malchin-Str
.Carl-Moltmann-Str
Carlshöhe
.Carl-Tackert-Str
.Carl-von-Linde-Str
.Clara-Zetkin-Str
Consrader Weg
.Cottbuser Str
Cramoner Weg
Daheim
Dalberger Weg
Demmlerplatz
.Demmlerstr
Die Aussicht
Dohlenweg
Domhof
.Domstr
.Dorfstr
.Dr.-Georg-Benjamin-Str
.Dr.-Hans-Wolf-Str
.Dr.-Joseph-Herzfeld-Str
.Dr.-Külz-Str
.Dr.-Martin-Luther-King-Str
Draguner Weg
Dreescher Markt
Drieberger Weg
.Drosselstr
Drosselweg
Eckdrift
.Edgar-Bennert-Str
.Edith-Lindenberg-Str
.Egon-Erwin-Kisch-Str
.Eichenstr
Eichenweg
.Einsteinstr
.Eisenbahnstr
Ekhofplatz
Ellerried
1 .Enge Str
2 .Enge Str
3 .Enge Str
.Erich-Weinert-Str
Ernst-Alban-Weg
.Ernst-Barlach-Str
.Ernst-Moritz-Arndt-Str
.Eschenstr

Lankow III
Mueßer Holz
Lewenberg I
Paulsstadt III
Ostorf
Altstadt I
Schelfstadt II
Altstadt I
Altstadt II
Krebsförden II C
Krebsförden II
Weststadt I
Wickendorf
Göhrener Tannen
Wüstmark II
Weststadt II
Mueß
Neu Zippendorf
Friedrichsthal II
Neumühle II D
Friedrichsthal I
Paulsstadt I
Feldstadt II
Neumühle II
Neumühle III
Altstadt I
Altstadt I
Krebsförden I
Lewenberg II
Lewenberg I
Lankow II
Paulsstadt IV
Großer Dreesch
Friedrichsthal II
Großer Dreesch
Friedrichsthal II
Neumühle II
Werdervorstadt I
Krebsförden II E
Lankow II
Werdervorstadt I
Großer Dreesch
Lankow I
Werdervorstadt I
Mueßer Holz
Feldstadt I
Altstadt I
Krebsförden II
Altstadt I
Altstadt I
Altstadt II
Weststadt I
Krebsförden II
Werdervorstadt I
Weststadt I
Lankow I
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Eschenweg
Warnitz
.Eugen-Langen-Str
Wüstmark II
.Eulerstr
Mueßer Holz
.Eutiner Str
Lankow II
F
Fährweg Göhrener Tannen
Falkenhorst
Neumühle I
Farmweg
Zippendorf
.Fasanenstr
Neumühle II
.Feldstr
Feldstadt I
.Ferdinand-Schultz-Str Werdervorstadt II
.Fichtestr
Mueßer Holz
Finkenweg
Neumühle II
.Fischerstr
Schelfstadt II
.Flensburger Str
Lankow II
Försterweg
Zippendorf
Forstweg
Warnitz
Frankenhorst
Wickendorf
.Franz-Mehring-Str
Paulsstadt III
Franzosenweg
Ostorf
.Friedensstr
Paulsstadt I H
.Friedrich-Engels-Str Großer Dreesch
.Friedrich-Paschen-Str Göhrener Tannen
.Friedrich-Schlie-Str
Krebsförden II
.Friedrichstr
Altstadt I
) (األعداد الفردية فقط17-1
) (األعداد الزوجية فقط24-2
Schelfstadt I
Mueß
Friedrich-Wilhelm-Platz
.Friesenstr
Weststadt I
.Fritz-Reuter-Str
Paulsstadt II
Fuchsberg
Neumühle I
G
.Gadebuscher Str
Lankow I
) (األعداد الفردية فقط271-111
) (األعداد الزوجية فقط184-110A
Lankow II
Lankow I
) (األعداد الزوجية فقط270A-250
.Gagarinstr
Mueßer Holz
.Galileo-Galilei-Str
Mueßer Holz
Gartenhöhe
Feldstadt I
.Gartenstr
Feldstadt I
Gartenweg
Friedrichsthal I
Gärtnereiweg
Friedrichsthal I
.Gaußstr
Schelfstadt I
.Geibelstr
Lewenberg I
.Georg-Simon-Ohm-Str
Mueßer Holz
.Gerhart-Hauptmann-Str
Paulsstadt IV
Gertrudenhof
Wickendorf
.Geschwister-Scholl-Str
Altstadt II
Gimpelweg
Neumühle III
Ginsterweg
Friedrichsthal I
Girlitzweg
Neumühle III
.Glaisinstr
Altstadt I
.Goethestr
Feldstadt I
) (األعداد الفردية فقط57-1
) (األعداد الفردية فقط105-61
Altstadt II
) (األعداد الزوجية فقط52-2
Feldstadt I
) (األعداد الزوجية فقط92-54
Altstadt II
Goldburg
Wickendorf
Krebsförden I
Görrieser Weg
Gosewinkel
Lankow I
Gosewinkler Weg
Weststadt III

مواعيد جمع النفايات

.Grabenstr
10-1 Graf-Schack-Allee
20-10A Graf-Schack-Allee
.Graf-Yorck-Str
.Greifswalder Str
Grevenhäger Weg
Grevesmühlener Chaussee
.Grevesmühlener Str
.Große Wasserstr
Großer Kamp
Großer Moor
.Grüne Str
) (األعداد الفردية فقط23-1
) (األعداد الزوجية فقط10-2
) (األعداد الزوجية فقط40-12
Grunthalplatz
.Güstrower Str
.Gutenbergstr
.Güterbahnhofstr
Hafenpromenade
Habichtweg
.Hafenstr
1B-1 Hagenower Chaussee
39-2 Hagenower Chaussee
.Hagenower Str
74-1 Hamburger Allee
240-76 Hamburger Allee
.Handelsstr
.Händelstr
Hänflingsweg
.Hansestr
.Hans-Fallada-Str
.Haselholzstr
.Haselnußstr
.Hauptstr
Heckenrosenweg
.Hegelstr
Heidehorst
Heimweg
.Heinrich-Heine-Str
Heinrich-Hertz-Ring
.Heinrich-Mann-Str
) (األعداد الفردية فقط21-1
) (األعداد الزوجية فقط18-2
.Heinrich-Seidel-Str
Heisterbusch
.Helenenstr
Hellborn
Henningshof
.Hermannstr
Herrengrabenweg
Herrensteinfelder Weg
Hinter der Schmiede
Hof Göhren
Hofkoppel
Holunderweg
Holzhafen
Holzhof
Hopfenbruchweg

Krebsförden II
Altstadt II
Feldstadt I
Großer Dreesch
Lankow I
Friedrichsthal II
Warnitz
Lankow II
Feldstadt I
Warnitz
Altstadt I
Altstadt I
Altstadt I
Schelfstadt II
Paulsstadt III
Werdervorstadt I
Großer Dreesch
Weststadt III
Werdervorstadt I
Neumühle I
Werdervorstadt I
Gartenstadt I
Krebsförden II
Gartenstadt I
Neu Zippendorf
Mueßer Holz
Görries II
Werdervorstadt II
Neumühle III
Werdervorstadt I
Weststadt I
Gartenstadt I
Lankow I
Medewege
Friedrichsthal I
Mueßer Holz
Gartenstadt II
Friedrichsthal I
Paulsstadt I
Wüstmark II
Feldstadt I
Altstadt II
Lewenberg I
Neumühle I
Altstadt II
Friedrichsthal I
Wickendorf
Feldstadt I
Krebsförden I
Friedrichsthal I
Krebsförden I
Krebsförden II
Krebsförden II
Friedrichsthal I
Werdervorstadt I
Werdervorstadt I
Weststadt III
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Hopfenbruchwiese
.Hospitalstr
) (األعداد الفردية فقط9-1
) (األعداد الفردية فقط23-11
) (األعداد الزوجية فقط16-2
) (األعداد الزوجية فقط30-18
.Hubertusstr
Hufenweg
Hundorfer Weg
.Husumer Str
.Ida-Masius-Str
Immengang
.Jahnstr
Jägerweg
.Jean-Sibelius-Str
.Johannes-Brahms-Str
.Johannes-Gillhoff-Str
.Johannes-R.-Becher-Str
.Johannes-Stelling-Str
.Johannesstr
.John-Brinckman-Str
.Joseph-Haydn-Str
.Julius-Polentz-Str
Jungfernstieg
.Justus-von-Liebig-Str
Kalkwerderring
Kaninchenwerder
.Kantstr
.Karl-Kleinschmidt-Str
Karl-Liebknecht-Platz
Karl-Marx-Allee
.Kastanienstr
.Käthe-Kollwitz-Str
Kehrwieder
Keplerplatz
.Keplerstr
Kiebitzwinkel
Kieferneck
.Kieler Str
.Kirchenstr
Kirchenweg
Kirschenhöfer Weg
Kleiberweg
Klein Medewege
.Kleine Wasserstr
Kleiner Kamp
Kleiner Moor
Klöresgang
.Klosterstr
1A-1 .Knaudtstr
28-2 .Knaudtstr
31 .Knaudtstr
Knöchernhorst
.Komarowstr
.Kopernikusstr
.Körnerstr
.Kranichstr

Lankow III
Werdervorstadt II
Schelfstadt II
Werdervorstadt II
Schelfstadt II
Lankow I
Zippendorf
Wickendorf
Lankow II
Werdervorstadt I I
Krebsförden II
Schelfstadt II J
Ostorf
Weststadt II
Weststadt I
Krebsförden II
Weststadt I
Ostorf
Paulsstadt I
Lewenberg I
Werdervorstadt II
Lankow II
Paulsstadt I
Mueßer Holz
Ostorf K
Mueß
Mueßer Holz
Krebsförden II
Feldstadt I
Großer Dreesch
Lankow I
Werdervorstadt I
Feldstadt I
Mueßer Holz
Mueßer Holz
Neumühle I
Wüstmark II
Lankow II
Schelfstadt II
Lankow IV
Warnitz
Neumühle III
Medewege
Feldstadt I
Warnitz
Altstadt I
Altstadt I
Altstadt II
Werdervorstadt II
Schelfstadt II
Lewenberg I
Görries II
Mueßer Holz
Mueßer Holz
Schelfstadt I
Neumühle II

)14 (المواصلة على صفحة رقم
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مواعيد جمع النفايات

الثالثاء ،األسبوع الثاني والسادس ،والعاشر ...

كل رابع أسبوع

الثالثاء األسابيع الفردية

كل  14يومًا

الثالثاء

مرة كل أسبوع

الثالثاء ،األسبوع الثاني والسادس ،والعاشر ...

كل رابع أسبوع

األربعاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

الثالثاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

االثنين ،األسبوع الثاني ،والسادس ،والعاشر ...

كل رابع أسبوع

يوم األثنين من األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

الورق المستعمل

االثنين
االثنين ،والخميس

مرتان أسبوعيًا

االثنين من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،

كل رابع أسبوع

الورق المستعمل

الثالثاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

يوم األثنين من األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

الثالثاء ،األسبوع الرابع والثامن ،والثاني عشر...

كل رابع أسبوع

الثالثاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

الثالثاء
الثالثاء ،الجمعة
الثالثاء ،األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر ...

كل رابع أسبوع

الورق المستعمل

الثالثاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

الثالثاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

الجمعة ،األسبوع الثاني ،والسادس ،والعاشر ...

كل رابع أسبوع

الجمعة ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

الجمعة

األربعاء

مرة كل أسبوع

األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر ...

كل رابع أسبوع

الورق المستعمل

األربعاء ،األسابيع الفردية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

األربعاء ،األسابيع الفردية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

الجمعة ،األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر ...

كل رابع أسبوع

الجمعة ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

الجمعة

مرة كل أسبوع

الجمعة ،األسبوع الثاني ،والسادس ،والعاشر ...

كل رابع أسبوع

الورق المستعمل

األربعاء ،األسابيع الفردية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

الجمعة ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

الجمعة ،األسبوع األول ،والخامس ،والتاسع...

كل رابع أسبوع

الجمعة ،األسابيع الفردية

كل  14يومًا

الجمعة

مرة كل أسبوع

الثالثاء ،الجمعة

مرتان أسبوعيًا

الجمعة ،األسبوع الثاني ،والسادس ،والعاشر ...

كل رابع أسبوع

الورق المستعمل

األربعاء ،األسابيع الفردية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

الجمعة ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

الثالثاء من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،

كل رابع أسبوع

االثنين

النفايات المنزلية

مرتان أسبوعيًا

الثالثاء ،الجمعة

الثالثاء

األربعاء ،األسابيع الفردية

كل  14يومًا

النفايات المنزلية

WESTSTADT I

مرة كل أسبوع

مرتان أسبوعيًا

WERDERVORSTADT II

األربعاء ،األسبوع األول والخامس والتاسع...

كل رابع أسبوع

النفايات المنزلية

مرة كل أسبوع

مرة كل أسبوع

أيام التخلص من النفايات

روتين جمع
النفايات

النفايات المنزلية

WESTSTADT II
الثالثاء

النفايات المنزلية
WESTSTADT III
الجمعة

نوع النفايات  /المواد القابلة
إلعادة التدوير

األربعاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

األربعاء

مرة كل أسبوع

األربعاء

مرة كل أسبوع

ال يتم جمع األكياس الصفراء

النفايات المنزلية

الورق المستعمل

الجمعة ،األسبوع الثاني ،والسادس ،والعاشر ...
الجمعة ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

الجمعة ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

األربعاء ،األسبوع الثاني  ،والسادس ،والعاشر ..

كل رابع أسبوع

الخميس ،األسبوع األول والخامس والتاسع ...

كل رابع أسبوع

األربعاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات المنزلية

األربعاء

مرة كل أسبوع

األربعاء ،األسبوع الثاني  ،والسادس ،والعاشر ...

كل رابع أسبوع

الورق المستعمل

األربعاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

األربعاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

األربعاء ،األسبوع الثاني  ،والسادس ،والعاشر ...

كل رابع أسبوع

الخميس ،األسابيع الفردية
الخميس ،األسبوع األول والخامس والتاسع ...
الخميس ،األسابيع الفردية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

الخميس ،األسابيع الفردية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

الخميس ،األسبوع الثاني والسادس والعاشر ...

كل رابع أسبوع

الخميس ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

الخميس

األربعاء ،األسابيع الفردية
WÜSTMARK I

األربعاء

الخميس

األربعاء ،األسبوع الثاني  ،والسادس ،والعاشر ...

كل رابع أسبوع
كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

كل  14يومًا

النفايات العضوية

الخميس ،األسبوع الثاني والسادس والعاشر ...

كل رابع أسبوع

الخميس
الخميس ،األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر ..

كل رابع أسبوع

الورق المستعمل

الخميس ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

األربعاء األسابيع الزوجية

الخميس ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

األربعاء األسابيع الزوجية

الخميس ،األسبوع األول والخامس والتاسع ...

كل رابع أسبوع

الخميس ،األسابيع الفردية

كل  14يومًا

النفايات المنزلية

الخميس

مرة كل أسبوع

الخميس ،األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر ..

كل رابع أسبوع

الورق المستعمل

الخميس ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

الخميس ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

الثالثاء ،األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...

كل رابع أسبوع

الثالثاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

الثالثاء
الثالثاء ،األسبوع الرابع والثامن ،والثاني عشر...

كل رابع أسبوع

الورق المستعمل

الثالثاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

الثالثاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

النفايات المنزلية
الورق المستعمل

الخميس ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

WÜSTMARK II

الخميس ،األسبوع الثاني والسادس والعاشر ...

الخميس

الخميس ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

الخميس ،األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

الثالثاء ،األسبوع الثاني والسادس ،والعاشر ...

كل رابع أسبوع

الثالثاء

األربعاء

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع

النفايات المنزلية

األربعاء

SCHELFSTADT II

الورق المستعمل

ZIPPENDORF

مرة كل أسبوع

SCHELFSTADT I

كل  14يومًا

مرة كل أسبوع

األربعاء

النفايات العضوية

مرة كل أسبوع

النفايات المنزلية

الجمعة

العبوات الخفيفة

كل رابع أسبوع

كل  14يومًا

الجمعة

SACKTANNEN

العبوات الخفيفة

كل رابع أسبوع

PAULSSTADT III

النفايات المنزلية

الورق المستعمل

الورق المستعمل

األربعاء

PAULSSTADT IV

األربعاء األسابيع الزوجية

النفايات المنزلية

PAULSSTADT II

النفايات المنزلية

كل  14يومًا

WICKENDORF

الحي
اليوم (األيام) الرئيسي
للتخلص من النفايات

الثالثاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

الثالثاء

مرة كل أسبوع

الثالثاء ،األسبوع الثاني والسادس ،والعاشر ...

كل رابع أسبوع

األربعاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

العبوات الخفيفة

الثالثاء األسابيع الزوجية

كل  14يومًا

النفايات العضوية

WARNITZ
الخميس

النفايات المنزلية
WERDERVORSTADT I
الورق المستعمل

الثالثاء

الحق محفوظ في إجراء تعديالت.
ويمكنك أيضًا استخدام تقويم التخلص
من النفايات الخاص بنا.
جميع المواعيد بها
خاصية
ا
لتذكير.
يمكنك طباعة التقويم.

من النفايات المطروح عبر اإلنترنت أو استخدام تقويم التخلص

التخلص من النفايات في العطالت لعام 2021

ا لتخلص من ا لنفا يا ت في
العطالت

التأجيل الالحق أليام التخلص العادية من النفايات
التاريخ

يوم األسبوع

التاريخ

يوم األسبوع

التاريخ

يوم األسبوع

التاريخ

يوم األسبوع

10.04.21

السبت

09.04.21

الجمعة

08.04.21

الخميس

29.05.21

السبت

28.05.21

الجمعة

27.05.21

الخميس

التاريخ

العطالت

يوم األسبوع

التاريخ

يوم األسبوع

العطالت

02.01.21

السبت

01.01.21

الجمعة

رأس السنة

03.04.21

السبت

02.04.21

الجمعة

الجمعة العظيمة

07.04.21

األربعاء

06.04.21

الثالثاء

05.04.21

االثنين

شم النسيم

01.05.21

السبت

يوم العمل

15.05.21

السبت

14.05.21

الجمعة

13.05.21

الخميس

صعود المسيح

26.05.21

األربعاء

25.05.21

الثالثاء

24.05.21

االثنين

اثنين العنصرة

03.10.21

األحد

عيد الوحدة األلمانية
الوحدة

31.10.21

األحد

يوم اإلصالح

25.12.21

السبت

 .1يوم عيد الميالد*

26.12.21

األحد

 .2يوم عيد الميالد

ستجد المزيد من المعلومات على موقع الويب الخاصة بشركة  SDSعلى الرابط  www.sds-schwerin.deوعلى موقع الويب الخاص بجمعية  SASعلى الرابط www.sas-schwerin.de

مستشار مدينة شفيرين النظيفة 2021

الجمعة ،األسبوع الثاني ،والسادس ،والعاشر ...
الجمعة ،األسابيع الزوجية
الجمعة
الثالثاء ،الجمعة
الجمعة ،األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر ...
الجمعة ،األسابيع الفردية
الجمعة ،األسابيع الفردية
الجمعة ،األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر...
الجمعة ،األسابيع الفردية
الثالثاء
الثالثاء ،الجمعة
الجمعة ،األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر...
الجمعة األسابيع الفردية
الجمعة ،األسابيع الفردية
الثالثاء ،األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...
الثالثاء األسابيع الفردية
الثالثاء
الجمعة ،األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر ...
الجمعة ،األسابيع الزوجية
الثالثاء األسابيع الفردية
الثالثاء ،األسبوع الثاني والسادس ،والعاشر ...
الثالثاء األسابيع الزوجية
الثالثاء ،األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...
الجمعة ،األسابيع الزوجية
الثالثاء األسابيع الفردية
الجمعة ،األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر...
الجمعة ،األسابيع الزوجية
الجمعة
الجمعة ،األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر...
الجمعة ،األسابيع الفردية
الجمعة ،األسابيع الفردية
الجمعة ،األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر...
الجمعة ،األسابيع الفردية
الجمعة
الجمعة ،األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر...
الجمعة ،األسابيع الفردية
الجمعة ،األسابيع الفردية
الخميس ،األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...
الخميس ،األسابيع الفردية
الخميس ،األسبوع األول والخامس والتاسع ...
الخميس ،األسابيع الفردية
الخميس ،األسابيع الفردية
الثالثاء ،األسبوع األول والخامس والتاسع...
الثالثاء األسابيع الفردية
الثالثاء
الثالثاء ،األسبوع األول والخامس والتاسع...
الثالثاء األسابيع الفردية
الثالثاء األسابيع الفردية
الثالثاء من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،
األربعاء األسابيع الزوجية
األربعاء
الثالثاء ،الجمعة
الثالثاء
ال يتم جمع األكياس الصفراء
الثالثاء
الجمعة ،األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر...
الجمعة ،األسابيع الفردية
الجمعة
الثالثاء ،الجمعة
الثالثاء
ال يتم جمع األكياس الصفراء
الجمعة
الثالثاء من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،
األربعاء األسابيع الزوجية
األربعاء
الثالثاء من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،
األربعاء األسابيع الزوجية
األربعاء األسابيع الزوجية
األربعاء ،األسبوع الثاني  ،والسادس ،والعاشر ...
األربعاء األسابيع الزوجية
األربعاء
الثالثاء من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،
األربعاء األسابيع الزوجية
األربعاء األسابيع الزوجية
األربعاء ،األسبوع األول والخامس والتاسع...
األربعاء ،األسابيع الفردية
الثالثاء من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،
األربعاء األسابيع الزوجية
األربعاء األسابيع الزوجية
االثنين ،األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر...
يوم األثنين،األسابيع الفردية
االثنين
االثنين ،األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر...
يوم األثنين،األسابيع الفردية
يوم األثنين،األسابيع الفردية
االثنين من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،
األربعاء األسابيع الزوجية
األربعاء
األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر ...
األربعاء ،األسابيع الفردية
األربعاء ،األسابيع الفردية

مواعيد جمع النفايات

كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
مرة كل أسبوع
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
مرة كل أسبوع
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا

النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية

LANKOW I
الجمعة

LANKOW II
الجمعة/
الثالثاء

LANKOW III
الجمعة/
الثالثاء

Lankow IV
الثالثاء

LEWENBERG I
الجمعة

LEWENBERG II
الجمعة

MEDEWEGE
الخميس

MUEß
الثالثاء

MUEßER HOLZ
األربعاء

NEU ZIPPENDORF
الجمعة

NEUMÜHLE I
األربعاء

NEUMÜHLE II
األربعاء

NEUMÜHLE III
األربعاء

OSTORF
االثنين

PAULSSTADT I
األربعاء

الصفحة 12

أيام التخلص من النفايات

روتين جمع
النفايات

االثنين من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
االثنين
االثنين ،والخميس
االثنين من األسبوع األول ،والخامس ،والتاسع... ،
األربعاء ،األسابيع الفردية
يوم األثنين،األسابيع الفردية
االثنين من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،
يوم األثنين،األسابيع الفردية
االثنين
االثنين ،والخميس
االثنين ،األسبوع األول والخامس والتاسع...،
األربعاء ،األسابيع الفردية
يوم األثنين،األسابيع الفردية
الخميس ،األسبوع األول والخامس والتاسع ...
الخميس ،األسابيع الزوجية
الخميس
االثنين ،والخميس
الخميس ،األسبوع األول والخامس والتاسع ...
األربعاء ،األسابيع الفردية
الخميس ،األسابيع الفردية
الخميس ،األسبوع األول والخامس والتاسع ...
الخميس ،األسابيع الفردية
الخميس
االثنين ،والخميس
الخميس ،األسبوع األول والخامس والتاسع ...
األربعاء ،األسابيع الفردية
الخميس ،األسابيع الفردية
األربعاء ،األسبوع األول والخامس والتاسع...
األربعاء ،األسابيع الفردية
األربعاء ،األسبوع األول والخامس والتاسع...
األربعاء ،األسابيع الفردية
األربعاء ،األسابيع الفردية
الثالثاء ،األسبوع األول والخامس والتاسع...
الثالثاء األسابيع الفردية
الثالثاء ،األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...
األربعاء ،األسابيع الفردية
الثالثاء األسابيع الفردية
االثنين ،األسبوع الثاني ،والسادس ،والعاشر ...
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
االثنين
االثنين ،والخميس
االثنين ،األسبوع الثاني ،والسادس ،والعاشر ...
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
االثنين ،األسبوع الثاني ،والسادس ،والعاشر ...
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
االثنين
االثنين ،والخميس
االثنين من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
االثنين ،األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر... ،
يوم األثنين،األسابيع الفردية
االثنين
االثنين ،والخميس
االثنين من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
األسبوع الثالث ،والسابع ،والحادي عشر ...
األربعاء ،األسابيع الفردية
الخميس
االثنين ،والخميس
االثنين
ال يتم جمع األكياس الصفراء
الخميس
االثنين من األسبوع الرابع ،والثامن ،والثاني عشر... ،
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
االثنين
االثنين ،األسبوع الثاني ،والسادس ،والعاشر .. ...
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
االثنين ،األسبوع الثاني ،والسادس ،والعاشر ...
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
االثنين
االثنين ،األسبوع الثاني ،والسادس ،والعاشر ...
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
يوم األثنين من األسابيع الزوجية
الخميس ،األسبوع األول والخامس والتاسع ...
الخميس ،األسابيع الزوجية
الخميس
الخميس ،األسبوع الثاني والسادس والعاشر ...
الخميس ،األسابيع الزوجية
الخميس ،األسابيع الزوجية
الخميس ،األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...
الخميس ،األسابيع الفردية
الخميس
االثنين ،والخميس
الخميس ،األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...
الخميس ،األسابيع الفردية
الخميس ،األسابيع الفردية

كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
مرة كل أسبوع
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
مرة كل أسبوع
مرتان أسبوعيًا
كل رابع أسبوع
كل  14يومًا
كل  14يومًا

نوع النفايات  /المواد القابلة
إلعادة التدوير
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية

الحي
اليوم (األيام) الرئيسي
للتخلص من النفايات

ALTSTADT I
االثنين

ALTSTADT II
االثنين

FELDSTADT I
الثالثاء

FELDSTADT II
الخميس

FRIEDRICHSTHAL I
األربعاء

FRIEDRICHSTHAL II
الثالثاء

النفايات المنزلية
GÖHRENER TANNEN
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية
النفايات المنزلية
الورق المستعمل
العبوات الخفيفة
النفايات العضوية

االثنين

GÖRRIES I
االثنين

GÖRRIES II
االثنين

GROßER DREESCH
الخميس

Gartenstadt I
االثنين

GARTENSTADT II
االثنين

KREBSFÖRDEN I
الخميس

KREBSFÖRDEN II
الخميس

L

Kranweg
Krebsbachring
Krebsfördener Tannen
Krebsfördener Weg
Krösnitz
Krugwiese
Küchengartenweg
.Kuckuckstr
Kühls Acker
Kurze Badlow
.Kurze Str
.Lagerstr
.Landesrabbiner-Holdheim-Str
.Landreiterstr
Lange Badlow
Lange Reihe
Langer Berg
Lankower Hege
.Lankower Str
Lärchenallee
Lärchenweg
.Lehmstr
.Leibnizstr
1 .Lennéstr
5-1A .Lennéstr
.Leonhard-Frank-Str
.Lerchenstr
.Lessingstr
Lilienring
.Lilienthalstr
) (األعداد الفردية فقط51-11
) (األعداد الفردية فقط105-53
) (األعداد الزوجية فقط50A-2
) (األعداد الزوجية فقط60-50B
.Lindenstr
Lindhorst
.Lischstr
.Lise-Meitner-Str
Lobedanzgang
9-1 .Lomonossowstr
15 .Lomonossowstr
.Lortzingstr
Löwenplatz
Löwenthalstraße
.Lübecker Str
) (األعداد الفردية فقط29-3
) (األعداد الفردية فقط119-31
) (األعداد الفردية فقط263-121
) (األعداد الفردية فقط289-265
) (األعداد الزوجية فقط44-4
) (األعداد الزوجية فقط132-46
) (األعداد الزوجية فقط266-134
) (األعداد الزوجية فقط278-268
Lübstorfer Weg
.Lucie-Höflich-Str
.Ludwig-Bölkow-Str
Ludwigsluster Chaussee
) (األعداد الفردية فقط31-1
) (األعداد الفردية فقط57-33
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Werdervorstadt I
Krebsförden II
Krebsförden II
Görries II
Ostorf M
Ostorf
Ostorf
Neumühle II
Krebsförden
Görries II
Gartenstadt I
Werdervorstadt I
Altstadt I
Schelfstadt II
Görries II
Neumühle II
Gartenstadt II
Lankow III
Lankow I
Friedrichsthal I
Friedrichsthal I
Schelfstadt II
Mueßer Holz
Altstadt II
Ostorf
Weststadt I
Neumühle II
Weststadt I
Gartenstadt II
Görries II
Neumühle I
Görries II
Neumühle I
Schelfstadt II
Wüstmark I
Ostorf
Mueßer Holz
Altstadt II
Mueßer Holz
Mueß
Paulsstadt II
Weststadt II N
Werdervorstadt I
Altstadt I
Paulsstadt III
Weststadt III
Lankow I
Altstadt I
Paulsstadt III
Weststadt III
Lankow I
Wickendorf
Werdervorstadt I
Göhrener Tannen O
Großer Dreesch
Göhrener Tannen

) (األعداد الزوجية فقط72-2
.Lutherstr
Lützower Ring
46 ,44 Lützower Ring
.Magdeburger Str
.Marie-Curie-Str
.Marie-Hankel-Str
Marienplatz
.Martinstr
.Max-Planck-Str
.Max-Reichpietsch-Str
.Max-Suhrbier-Str
.Mecklenburgstr
) (األعداد الفردية فقط81-1
) (األعداد الفردية فقط115-83
) (األعداد الزوجية فقط64-2
) (األعداد الزوجية فقط68-66
.Medeweger Str
Meisenweg
.Mendelejewstr
.Meta-Sander-Str
.Mettenheimerstr
.Michael-Faraday-Str
Mittelfeld
Mittelstelle
Mittelweg
.Molkereistr
.Möllner Str
Moorbrinker Weg
.Moritz-Wiggers-Str
.Möwenburgstr
) (األعداد الفردية فقط27-1
) (األعداد الفردية فقط67-33
) (األعداد الزوجية فقط72-2
.Mozartstr
Mueß Ausbau
Mueßer Bucht
Mühlenscharrn
.Mühlenstr
Mühlentwiete
.Müllerstr
.Münzstr
.Nachtigallenstr
Nedderfeld
Neu Pampow
Neu Zippendorf
.Neubrandenburger Str
Neue Gartenstadt
.Neumühler Str
Neumühler Weg
.Newtonstr
.Niels-Bohr-Str
.Niels-Stensen-Str
Nienmarker Weg
.Nikolaus-Otto-Str
Oberer Kamp
Obotritenring
) (األعداد الفردية فقط19A-17
) (األعداد الفردية فقط249-49

Gartenstadt I
Ostorf
Friedrichsthal I
Friedrichsthal II
Neu Zippendorf
Mueßer Holz
Werdervorstadt I
Altstadt I
Altstadt I
Mueßer Holz
Großer Dreesch
Weststadt II
Altstadt I
Feldstadt I
Altstadt I
Feldstadt I
Lankow II
Neumühle I
Mueßer Holz
Werdervorstadt I
Gartenstadt I
Mueßer Holz
Gartenstadt II
Görries I
Weststadt III
Paulsstadt III
Lankow II
Friedrichsthal I
Paulsstadt III
Werdervorstadt I
Lewenberg I
Werdervorstadt I
Paulsstadt I
Mueß
Mueß
Neumühle III
Schelfstadt I
Weststadt I
Paulsstadt II
Schelfstadt II
Neumühle I
Mueß
Wüstmark II
Neu Zippendorf
Neu Zippendorf
Gartenstadt I
Neumühle I
Lankow I
Mueßer Holz
Mueßer Holz
Mueßer Holz
Friedrichsthal I
Wüstmark II
Warnitz
Weststadt III
Weststadt II

) (األعداد الزوجية فقط64-40
Paulsstadt IV
) (األعداد الزوجية فقط132-74
Paulsstadt I
) (األعداد الزوجية فقط170-134
Paulsstadt II
Osterberg
Ostorf
Ostorfer Ufer
Feldstadt II
.Otto-Hahn-Str
Wüstmark II
.Otto-von-Guericke-Str
Mueßer Holz
.Otto-Weltzien-Str
Görries II
Pabsberg
Warnitz P
9-1 .Pampower Str
Krebsförden II
76-50 .Pampower Str
Wüstmark II
.Pankower Str Neu Zippendorf
Pappelgrund
Lewenberg II
.Parchimer Str Neu Zippendorf
Parkweg
Ostorf
.Pasewalker Str
Lankow I
Paulsdamm
Wickendorf
Paulsdammer Weg
Wickendorf
Paulshöher Ring
Ostorf
Paulshöher Weg
Ostorf
.Pawlowstr
Mueßer Holz
.Pecser Str Neu Zippendorf
.Perleberger Str Neu Zippendorf
.Pestalozzistr
Paulsstadt IV
.Pfaffenstr
Schelfstadt I
.Pilaer Str Neu Zippendorf
.Pingelshäger Str
Friedrichsthal I
Pirolweg
Neumühle III
.Plater Str Neu Zippendorf
5-1 Platz der Freiheit
Paulsstadt III
20-6 Platz der Freiheit
Paulsstadt I
Platz der Jugend
) (األعداد الفردية فقط25-1
Feldstadt II
) (األعداد الزوجية فقط10-4
Feldstadt II
) (األعداد الزوجية فقط14-12
Ostorf
.Plöner Str
Lankow II
Postweg
Wickendorf
.Potsdamer Str Neu Zippendorf
Prerower Ring
Lankow I
.Puschkinstr
) (األعداد الفردية فقط45-1
Schelfstadt II
) (األعداد الفردية فقط81-47
Altstadt I
) (األعداد الزوجية فقط30-2
Schelfstadt II
) (األعداد الزوجية فقط64-32
Altstadt I
.Querstr
Feldstadt I Q
.Rahlstedter Str
Lankow II R
Räthenweg
Zippendorf
Ratsteich
Weststadt II
.Ratzeburger Str
Lankow I
Rebhuhnweg
Neumühle III
Reiferbahn
Altstadt II
1 Reihe
Lankow I
2 Reihe
Lankow I
.Reutzstr
Paulsstadt III
.Ricarda-Huch-Str Werdervorstadt I
.Richard-Wagner-Str
Weststadt I
.Ritterstr
Altstadt I
.Robert-Beltz-Str
Weststadt III
.Robert-Blum-Str
Lewenberg II
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.Robert-Bunsen-Str
.Robert-Havemann-Str
.Robert-Koch-Str
.Robert-Stock-Str
.Rogahner Str
.Röntgenstr
.Rosa-Luxemburg-Str
.Rosenstr
.Rostocker Str
.Rudolf-Breitscheid-Str
.Rudolf-Diesel-Str
.Rudolf-Tarnow-Str
Rugenseer Weg
Sacktannen
.Salzstr
.Sandstr
.Schäferstr
Schall-und-Schwencke-Weg
Schelfmarkt
.Schelfstr
.Schillerstr
.Schlachterstr
.Schlehenstr
Schleifmühlenweg
.Schleswiger Str
.Schliemannstr
Schloßgartenallee
.Schloßstr
.Schmiedestr
Schnitterwiese
Schönfelder Weg
.Schulstr
Schulzenweg
.Schusterstr
.Schwalbenstr
Schwälkenberg
Schwaneninsel
Schweinemarkt
.Schweriner Str
.Sebastian-Bach-Str
Seeblick
.Seehofer Str
Seelust
.Seestr
Seitenweg
.Semmelweisstr
.Severinstr
) (األعداد الفردية فقط25-1
) (األعداد الفردية فقط31-27
) (األعداد الزوجية فقط28-2
) (األعداد الزوجية فقط36-30
Siedlerweg
Siedlung
.Siegfried-Marcus-Str
Siemensplatz
Silberberg
Slüterufer
Sodemannscher Teich
Sonnenkamp

مواعيد جمع النفايات

Wüstmark II
Großer Dreesch
Werdervorstadt II
Wüstmark II
Görries I
Schelfstadt I
Paulsstadt IV
Gartenstadt I
Neu Zippendorf
Paulsstadt I
Wüstmark II
Krebsförden II
Friedrichsthal I
Sacktannen
Altstadt I
Paulsstadt II
Feldstadt I
Werdervorstadt I
Schelfstadt II
Schelfstadt II
Weststadt I
Altstadt I
Friedrichsthal I
Ostorf
Lankow II
Schelfstadt II
Ostorf
Altstadt II
Altstadt I
Medewege
Friedrichsthal II
Schelfstadt I
Görries I
Altstadt II
Neumühle II
Werdervorstadt II
Werdervorstadt II
Schelfstadt I
Wüstmark I
Weststadt I
Werdervorstadt II
Wickendorf
Wickendorf
Feldstadt I
Medewege
Werdervorstadt II
Paulsstadt IV
Paulsstadt I
Paulsstadt IV
Paulsstadt I
Lewenberg II
Lankow II
Wüstmark II
Sacktannen
Warnitz
Ostorf
Lankow III
Krebsförden I

T

U

V

W

Sonnenweg
.Speicherstr
Sperlingsweg
Spieltordamm
.Stadionstr
Starenweg
.Steinstr
Stern Buchholz
Stieglitzweg
.Stiftstr
.Stillfriedstr
.Stralsunder Str
.Tallinner Str
Tannhöfer Allee
Tappenhagen
.Taubenstr
.Theaterstr
Töpferberg
Touristenweg
.Trebbower Str
Tulpenweg
Turower Ring
.Ueckermünder Str
Uhlennest
Ulmenweg
.Usedomer Str
.Vaasaer Str
.Vidiner Str
.Virchowstr
.Von-der-Schulenburg-Str
.Von-Flotow-Str
.Von-Stauffenberg-Str
.Von-Thünen-Str
Vor dem Wittenburger Tor
) (األعداد الفردية فقط11-1
13
) (األعداد الزوجية فقط18-2
Vor den Wiesen
Vossens Tannen
.Voßstr
Wacholderweg
Wachtelweg
Waisengärten
1 Waldschulweg
40-2 Waldschulweg
Waldweg
.Wallstr
) (األعداد الفردية فقط41-1
) (األعداد الفردية فقط67-45
) (األعداد الزوجية فقط46-2
) (األعداد الزوجية فقط68-50
Walnußweg
.Walther-Rathenau-Str
.Warnitzer Str
.Wasserstr
Weidenweg
.Weinbergstr
Weißdornweg
Wendelstorfer Weg

Zippendorf
Werdervorstadt I
Neumühle I
Schelfstadt I
Ostorf
Neumühle I
Paulsstadt I
Göhrener Tannen
Neumühle I
Feldstadt I
Lewenberg I
Neu Zippendorf
Neu Zippendorf
Ostorf
Altstadt I
Schelfstadt II
Altstadt I
Feldstadt I
Friedrichsthal I
Warnitz
Gartenstadt II
Neumühle I
Lankow I
Neumühle I
Lankow IV
Lankow I
Neu Zippendorf
Neu Zippendorf
Werdervorstadt II
Großer Dreesch
Weststadt II
Großer Dreesch
Paulsstadt II
Weststadt II
Neumühle I
Neumühle I
Wüstmark I
Krebsförden II
Paulsstadt II
Lankow IV
Neumühle III
Werdervorstadt II
Zippendorf
Ostorf
Friedrichsthal I
Altstadt II
Paulsstadt II
Feldstadt I
Paulsstadt II
Lankow IV
Werdervorstadt II
Friedrichsthal I
Görries II
Friedrichsthal I
Ostorf
Friedrichsthal I
Friedrichsthal I

15 الصفحة

Wendenhof
.Werderstr
1A-1
) (األعداد الفردية فقط89-3
) (األعداد الزوجية فقط76-2
143-99
.Werkstr
.Werner-Seelenbinder-Str
.Werner-von-Siemens-Str
Wickendorfer Markt
.Wickendorfer Str
Wiesengrund
Wiesenhof
Wiesenweg
.Wilhelm-Hennemann-Str
.Wilhelm-Maybach-Str
.Willi-Bredel-Str
.Wismarsche Str
) (األعداد الفردية فقط129-107
) (األعداد الفردية فقط185-133
) (األعداد الفردية فقط317-189
) (األعداد الفردية فقط405-321
) (األعداد الزوجية فقط134-106
) (األعداد الزوجية فقط194-136
) (األعداد الزوجية فقط298B-198
) (األعداد الزوجية فقط392-300
400
.Wittenberger Str
.Wittenburger Str
37-15
) (األعداد الفردية فقط97-39
) (األعداد الفردية فقط121-99
) (األعداد الزوجية فقط104-40
) (األعداد الزوجية فقط122-106
Wolfsschlucht
.Wolgaster Str
.Wossidlostr
.Wuppertaler Str
Zeisigweg
.Zeppelinstr
Ziegeleiweg
Ziegelhof
Ziegelseepark
.Ziegelseestr
Ziegelwerder
Ziegenmarkt
Zingster Ring
.Ziolkowskistr
Zu den Störwiesen
Zum Alten Bauernhof
11-2 Zum Bahnhof
43-13 Zum Bahnhof
Zum Birkenhorst
Zum Kirschenhof
Zum Reppin
Zum Schulacker

Wickendorf
Werdervorstadt II
Schelfstadt II
Werdervorstadt II
Altstadt I
Wüstmark II
Weststadt I
Wüstmark II
Wickendorf
Medewege
Krebsförden II
Wüstmark I
Zippendorf
Gartenstadt I
Wüstmark II
Weststadt I
Altstadt I
Paulsstadt III
Lewenberg I
Lewenberg II
Altstadt I
Paulsstadt III
Lewenberg I
Lewenberg II
Medewege
Neu Zippendorf
Altstadt I
Paulsstadt II
Weststadt II
Paulsstadt II
Weststadt II
Friedrichsthal I
Lankow I
Weststadt III
Neu Zippendorf
Neumühle III Z
Görries II
Lankow I
Lankow II
Werdervorstadt I
Werdervorstadt I
Mueß
Schelfstadt II
Lankow I
Mueßer Holz
Mueß
Mueß
Paulsstadt III
Paulsstadt IV
Krebsförden I
Warnitz
Mueß
Krebsförden I
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الصفحة 16

 Auf zur Kehrwocheمن يوم  12حتى  17أبريل،
حتى  25تنظيف الربيع!
يهتم سكان مدينة شفيرين بنظافة مدينتهم.
وينعكس ذلك في الطلبات العديدة التي وردت في
العام الماضي للمشاركة في حمالت التنظيف والتي
لألسف كان ال بد من إلغاؤها بسبب فيروس كورونا
المستجد.

تنظيف الرصيف -
ماذا الذي يجب مراعاته
تنظيف الرصيف يقع،
بحسب قانون تنظيف الطرقات،
على عاتق
مالك العقار .ويشمل ذلك أيضًا
ممرات الدراجات وأرصفة المشاه
ومسارات الدرج والتقاطعات
باإلضافة إلى أجزاء من الممر التي
تم تمييزها على أنه رصيف.

منذ أكثر من  25عامًا ،نظمت جمعية  SDSحمالت
التنظيف السنوية في مدينة شفيرين .وانخرط بها ما
يصل إلى  6000مشار ًكا من الجمعيات وما إلى
ذلك لتقديم يد العون في مواقع العمل ولجمع النفايات

ًإذا ما الذي عليّ فعله؟ عن طريق
كنس الرصيف بانتظام ،ال تتم
إزالة الرمال واالتساخات الصغيرة
األخرى فحسب ،بل يتم كذلك
إزالة األوراق والفواكه المتساقة
من األشجار الموجودة كذلك .وفي
ذلك الصدد ،ال يهم من هو مالك
الشجرة .يضمن التنظيف المنتظم
للرصيف سهولة استخدامه.
وال يُسمح بإلقاء االتساخات أو
األوراق من الرصيف إلى الطريق.
يرجى التخلص من القمامة في
صناديق النفايات المخصصة
لذلك والمطروحة عند الممتلكات
الخاصة بك.
يجب أيضًا إزالة األعشاب البرية
التي تنبت في منطقة الرصيف
من قبل مالك العقار .فذلك سيؤدي
أيضًا إلى الحفاظ على حالة
الرصيف الجيدة.
يمكنك العثور على مزيد من
المعلومات في قانون تنظيف
الطرقات وعلى موقعنا اإللكتروني.
في الشوارع التي بها أوراق
أشجار ،تدعم شركة  SDSالسكان
في التخلص من أوراق أشجار في
الطرقات .حيث يتم توفير أكثر
من  160كيسًا كبيرً ا من منتصف
أكتوبر إلى نوفمبر.

موزع األكياس بغرض
التخلص من نفايات الكالب
وضعت شركة  SDSأدوات توزيع
لألكياس " "bellooفي  80موقعًا،
معظمها بالقرب من المساحات
الخضراء وعلى جانب ممرات
المشاة ،والتي يتم إعادة تعبئتها
بشكل أسبوعيّ .
باألكياس
ٍ

تنظيف الشوارع واألرصفة
الشوارع واألرصفة النظيفة لها أهمية خاصة
للمدن والبلديات وسكانها.

حيث أن المدينة النظيفة يجب أن ُتعنى بتنظيف
الشوارع والساحات العامة وكذلك تنظيف األرصفة
وتفريغ سلة القمامة العامة.

تنظيف الطرقات .وبنا ًء على األهمية والمتطلبات
الخاصة بذلك ،يتم ذكر واجبات المدينة والسكان
في الئحة تنظيف الشوارع وف ًقا لفئات التنظيف.

ومن ث ّم فقد تم وضع مهام تنظيف الشوارع وتنظيف
األرصفة في قانون تنظيف الشوارع وقانون رسوم

نظرة عامة على التزامات المدينة ومالك العقارات في القوانين السارية الحالية:
التزامات السكان

التزامات المدينة

فئات التنظيف

–

تنظيف الطرقات والرصيف بالكامل  6مرات في
األسبوع

فئة التنظيف 0

يتم تنظيف األرصفة وممرات الدراجات وحواف
العشب وأماكن وقوف السيارات وما إلى ذلك أسبوعيًا.

تنظيف الطريق  3مرات في األسبوع

يتم تنظيف األرصفة وممرات الدراجات وحواف
العشب وأماكن وقوف السيارات وما إلى ذلك أسبوعيًا.

يتم تنظيف الطريق أسبوعيًا

يتم تنظيف األرصفة وممرات الدراجات وحواف
العشب وأماكن ركن السيارات وما إلى ذلك كل 4
أسابيع.
تنظيف الشارع بالكامل من العقار إلى نصف الممر
كل  14يومًا

ال تكنس القمامة واألوراق من
الرصيف إلى الشارع!

كما تم تأجيل الذكرى السنوية الخامسة والعشرين
في العام الماضي إلى الربيع المقبل بسبب القيود
التي فرضتها اإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس
سارس-كوفيد .2-ومن المتوقع في الخطط الحالية أن
يبدأ التنظيف األسبوعي للتنظيف الربيعي في ذكراه
الخامسة والعشرين من يوم  12أبريل حتى يوم 17
أبريل  .2021وستوفر شركة  SDSالمعلومات

ولكم سنكون سعداء إذا دعمتنا بشدة في عام 2021
لجعل ربيع مدينة شفيرين مشر ًقا مرة أخرى.

مراحيض الكالب
في العديد من الزوايا

يتم تنظيف األرصفة وممرات الدراجات وحواف
العشب وأماكن ركن السيارات وما إلى ذلك كل 14
يومًا.

يرجى مراعاة:

الصغيرة والنفايات الكبيرة في األماكن المعروفة
أو المخفية.

في الوقت المناسب على موقعها اإللكتروني وفي
وسائل الصحافة حول التحضيرات وطرق التنفيذ
وف ًقا للمتطلبات المعمول بها للحماية من العدوى.

يتم تخصيص الشوارع داخل شفيرين ضمن فئات
تنظيف الشوارع الفردية وبحسب ما هو وارد في
قانون تنظيف الشوارع .في حالة الشوارع غير
المسماة ،يتحمل السكان مسؤولية تنظيف الشوارع
واألرصفة.

تنظيف الطريق كل  14يوم

كل أربعة أسابيع ،تنظيف الطريق

–

يشمل تنظيف األرصفة أيضًا إزالة األوساخ
الخاصة مثل نفايات الكالب والقمامة المتراكمة
واألعشاب الضارة.
تتولى شركة  SASش.ذ.م.م .تنظيف الطرقات
الخاصة بالطرق العامة .يمكنك العثور على تقويم
تنظيف الشوارع الخاص بمركبات التنظيف على
اإلنترنت على الرابط .www.sds-schwerin.de

فئة التنظيف 1

فئة التنظيف 2

فئة التنظيف 3

فئة التنظيف 4

النظافة في المرافق الخضراء
سواء كان ذلك مكا ًنا للهدوء واالسترخاء ،أو
ملع ًبا لممارسة الرياضة ،والمرح والتريض أو
كنقطة للقاء األصدقاء والغرباء :ال تجذب مرافق
شفيرين الخضراء والترفيهية آالف الزوار كل
يوم في فصل الصيف فقط .بل إنها تسعد دو ًما
باستقبال كل من ُيحب البقاء في هذه المرافق.
فال يمكن االستغناء عن المنتزهات للترفيه
واالستجمام في المدينة .ولكن في األماكن
التي يجتمع الكثير من األشخاص سو ًيا ،يكون
لألخطاء التي تبدو صغيرة ولم يتم االنتباه لها

عواقب وخيمة  -وسرعان ما تتراكم جبال من
القمامة.

هذا أيضًا سلوكنا هو الذي يساهم في الشكل الذي
تبدو عليه المساحات الخضراء أمام منازلنا.

لقد تعودنا على أن هناك شخص أخر سيقوم
بإزالة هذا القمامة" :سيقوم شخص ما بالتنظيف"،
هذا ما يعتقده المرء وهو اعتقاد خاطئ .الطريقة
األكثر فاعلية للتخلص من النفايات :بالعدد الكبير
من المساهمات الصغيرة .اصطحب القمامة معك
إلى المنزل ،هذا هو الشعار .الحدائق الخضراء
بحاجة إلى زوار مسؤولين عن تصرفاتهم .ألن

شكرا لك على مساعدتك.

وهذه هي طريقة عملها:
الستخدام مراحيض الكالب ،يمكن
لمالكي الكالب سحب كيس من
الموزع مجا ًنا ووضعه على أيديهم
وجمع "مخلفات" كلبهم .بعد جمع
مخلفات الكلب ،تخلص من الكيس
المغلق في أقرب سلة مهمالت.
توجد هنا األكياس المخصصة
للتخلص من نفايات الكالب وهي
متاحة مجا ًنا:
في مراكز العمالء
التابعة لمرافق البلدية
 1 Mecklenburgstraßeوكذلك
45 - 43 Eckdrift
مواقع إعادة التدوير
منطقة الشمال – :Lankow
12 Ziegelweg
منطقة الجنوب – Stern
:Buchholz
53 Ludwigsluster Chaussee
في مكتب المواطنين
6 - 2 Am Packhof

بدون فئة التنظيف

يتم تحصيل رسوم تنظيف الشوارع من السكان
نظير تنظيف الطرقات العامة .ويعتمد مقدار رسوم
تنظيف الطرقات على عدد مرات التنظيف في السنة
ويتم تحديده في قانون رسوم تنظيف الطرقات.
ينظم قانون تنظيف الطرق أيضًا واجبات الخدمة
الشتوية.

يرجى مراعاة:
يمكن العثور على نظرة عامة
شاملة على موزعات األكياس
على اإلنترنت على الرابط
.www.sds-schwerin.de
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الخدمة الشتوية  -التزامات
أصحاب العقارات المجاورة
المسألة القانونية
جميعنا نستخدم الطرق واألرصفة.
ومن المؤكد أن رغباتنا ومطالبنا
في الخدمة الشتوية مختلفة تمامًا.
ومع ذلك ،يجب أن يكون التركيز
منصبًا على السالمة المرورية.
االلتزام بالخدمة الشتوية للسكان
منصوص عليه في قانون تنظيف
الطرقات .يمكن أن يُعرضك
انتهاك االلتزام بالخدمة الشتوية إلى
عواقب قانونية .السكان مسؤولون
عن الحوادث إذا فشلوا في الوفاء
بالتزاماتهم وقد يتعرضون إلى
المالحقة الجنائية ،على سبيل
المثال ،بسبب اإلصابات الجسدية
الناجمة عن اإلهمال .لذلك ،يجب
على كل مالك عقار أن يحمي
نفسه بموجب تأمين المسؤولية
ضد الغير .للمزيد من المعلومات،
يمكنك أيضا
االتصال بنا:

تتعلق التزامات السكان بالمناطق العامة بعرض
عقاراتهم وتشمل المناطق التالية:
•	 الممرات المشتركة للمشاة والدراجات،
•	 ممرات الدراجات،
•	 الطرق الرابطة ،والدرج،
•	 محطات النقل العام في منطقة األرصفة
المجاورة،
•	 الطرقات التي يتحمل السكان مسؤولية تنظيفها
في فصل الصيف.
علي فعله؟
إ ًذا ما الذي
ّ
•	 تخميد األسطح،
•	 إزالة الجليد عند الضرورة لضمان السالمة
المرورية.

ما هي المواد التي يمكن استخدامها؟
•	 الحصى،
•	 الرمل،
•	 مواد التخميد التجارية.
•	 ال تستخدم أمالح أو مواد إذابة!
لماذا؟
•	 مالك العقار مُلزم بالحفاظ على السالمة المرورية
وهو مسؤول عن ذلك.
متى؟
•	 أوقات التشغيل :الساعة  07:00حتى الساعة
20:00
•	 يجب إزالة أي مسببات لالنزالق أو ثلوج تحدث
بعد الساعة  20.00بحلول الساعة  07.00من
اليوم التالي.

كم الكمية التي يجب فعلها؟
على األرصفة ،يجب التأكد من إزالة الجليد أو
تساقط الثلوج بعرض  1.50مترً ا.

الخدمة الشتوية لشركة SDS
باألرقام:
• مسافة االنتشار  570كم
• طول الطريق  270كم
• 175.000 م ²من مساحة
األرصفة
•	 278محطة مواصالت عامة
• 13	 عربة للشوارع
• 600	 ط ًنا من الحصى في
الموسم الواحد
•	 2000ساعة عمل لكل موسم
•	 90يوم عمل لكل موسم

إذا كان عرض الرصيف أقل من  1.50مترً ا،
فيجب إزالة الثلج من عرض الرصيف بالكامل
وتحريره من مسببات االنزالق.
يجب أن يتراكم الثليج الذي تم جرفه على جانب
الطريق بحيث يشغل ثلث الرصيف الخارجي.
إذا تعطلت حركة المرور بسبب كمية الثليج ،فإن
المدينة توفر إزالة الثليج.

الخدمة الشتوية -
الخدمات وااللتزامات

هاتف رقم:
)0385( 633 16 75

الهدف من الخدمة الشتوية هو ضمان سالمة
الطرق العامة واألرصفة .ويلتزم كل مستخدم
للطريق بضمان سالمة الطريق من خالل انتهاج
السلوك المناسب وف ًقا لظروف الطقس في حركة
المرور على الطرق الشتوية.
ويحدد قانون تنظيف الشوارع في مدينة شفيرين
نطاق الخدمة الشتوية .واألساس هو مفهوم الخدمة
الشتوية الذي تم تقديمه في عام .2017

تم طباعة هذه المجلة
على ورق معاد
مستدام!

التزامات الخدمة الشتوية للمدينة
في الطرقات
بوصفها مقدمًا للخدمة البلدية ،تقدم شركة SDS
الخدمة الشتوية على الطرق العامة الرئيسية .ولهذا
الغرض ،يتم تصنيف طرق المرور وف ًقا ألهميتها
للبنية التحتية المجتمعية وتقسيمها إلى مستويات.
ويتم تحديد تصنيف الخدمة الشتوية بنا ًء على
الخصائص التالية:

هيئة التحرير
الناشر
 - SDSخدمات إدارة مدينة
شفيرين
التشغيل الخاص في عاصمة
الوالية شفيرين
45 - 43 Eckdrift
Schwerin 19061
التحرير والرسومات
مجلة العمالء،hauspost ،
maxpress agentur für
 kommunikationش.ذ.م.م.
& ش.م.
1 Stadionstraße
Schwerin 19061
الصور
creative collection, fotolia,
Pixabay, maxpress, SDS
تحريرا في
ً
2020/11
الحق محفوظ في إجراء
تعديالت.

تعليمات
يرجى مراعاة:
أولئك الذين ال يستطيعون الوفاء
شخصيًا بالتزامات الخدمة الشتوية
عليهم االنتفاع بأفضل خدمة من
مقدمي الخدمات الخاصين.

•	 يجب تخميد أو إزالة الجليد من مناطق المشاة
حتى حافة الرصيف.

الرصيف دون عوائق بحيث يكون وصولهم
سلسًا.

•	 يجب ضمان الوصول دون عوائق إلى وسائل
النقل في المحطات.

•	يمكن لمالكي العقارات المجاورة تفويض
االلتزام بإزالة الثليج وتنظيف الممرات
والشوارع من الجليد والثليج للمستأجرين.

•	 يحظر دفع الثليج المزال إلى جانب الطريق
بطريقة تتسبب في سد المزاريب والمداخل
والصنابير وأعمدة الصيانة وما إلى ذلك.
•	 عند إجراء الخدمة الشتوية ،يجب مراعاة
مستخدمي الكراسي المتحركة وعربات
األطفال حتى يتمكنوا أيضًا من تجاوز

المستوى أ
•	 األولوية قصوى ،حوالي  310كم
•	 الطرق الرئيسية والطرق العامة،
•	 خطوط الحافالت والطرق التي تمر بها وسائل
النقل العام المحلية،
•	 الطرق ذات الحركة المرورية الكثيفة في ساعات
الذروة المؤدية إلى المناطق الصناعية والتجارية
والتي تمر بداخلها،
•	 الطرق ذات االنحدار الحاد أو المنحدرات
الشديدة
المستوى ب
•	 األولوية الثانية ،حوالي  146كم
•	 الطرق الرابطة،
•	 الشوارع السكنية،
•	 الطرق المؤدية إلى المدارس

المستوى ج
•	 األولوية الثالثة حوالي  113كم
•	 طرق أخرى في المناطق السكنية والتجارية
المستوى د
•	 ال ُتجرى الخدمة الشتوية البلدية،
•	 شوارع خاصة وشوارع هادئة وشوارع سكنية
•	 الطرق التي ال يمكن استخدام تقنيات الخدمة
الشتوية فيها
التزامات الخدمة الشتوية للمدينة
على األرصفة
تلتزم المدينة بإجراء الخدمة الشتوية لألرصفة ذات
األهمية العامة الكبيرة.
ويشمل ذلك:
•	 معابر المشاة
•	 األماكن العامة
•	 نقاط تبديل وسائل النقل العام المحلية
•	 محطات الترام والحافالت التي ليس بها سكان
مباشرين
•	 الممرات في الشوارع ومناطق التنزه
•	 ممرات المشاة وممرات الدراجات بدون أي
ممتلكات مجاورة مباشرة

ما الذي يتم فعله؟
•	 رش الشوارع بالحصى أو الرمل أو عوامل
التخميد الصناعية بحسب مستوى انتشار الثليج.
•	 من الممكن إزالة الثليج إذا كان ذلك مطلو بًا
لضمان السالمة المرورية.
•	 الحفاظ على السالمة المرورية في مناطق
تقاطعات الطرق وعلى الطرق الزلقة والجبال
والمداخل باستخدام خليط معتمد من الملح
والحصى.
متى؟
أوقات إجراء الخدمة الشتوية على الطرقات تكون
من الساعة 03:00حتى الساعة .22:00
ُتجرى الخدمة الشتوية على األرصفة وف ًقا لقانون
تنظيف الشوارع في الفترة من  07.00حتى
.20.00

مفهوم الخدمة الشتوية
الجهة الملزمة بتنظيم وتنفيذ
وتنسيق الخدمات الشتوية في
شوارع وأرصفة في عاصمة
الوالية شفيرين
هي شركة  - SDSخدمات إدارة
المدينة
في مدينة شفيرين ،والتابعة
لعاصمة الوالية شفيرين .في أقسام
الطرق السريعة الفيدرالية في
المدن ،يتم إجراء الخدمة الشتوية
من قبل مكتب متابعة الطرق في
مدينة شفيرين وف ًقا لمسؤولياته.
خدمات الرعاية الشتوية
تشمل العناية بإزالة الثلوج وكذلك
انتشار الجليد والثلج الزلق
ويتم تنفيذها وف ًقا للقدرة الفعلية
والمالية للمدينة بحسب متطلبات
قانون الشوارع والطرق لوالية
مكلنبورغ-بوميرانيا الغربية
والسلطة القضائية المعمول بها.
تم صياغة مفهوم الخدمة الشتوية
لعاصمة الوالية شفيرين كأساس
للعمل والتنظيم .وتستمر مسؤولية
عاصمة الوالية شفيرين حصريًا
وف ًقا لإلطار القانوني الذي تشكله
األحكام القانونية المستديمة.
والمعلومات الواردة في مصفوفة
الدعم ال ينتج عنها أي التزامات
قانونية لعاصمة الوالية شفيرين.

ستتم إزالة أي من مُسببات االنزالق المتكونة بعد
الساعة  20.00حتى الساعة  07.00من اليوم
التالي.

يرجى مراعاة:
موائمة سلوكك في حركة
المرور تبعًا لظروف الطريق
الشتوية!
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حاوية النفايات المنزلية

حاوية الزجاج (مصنف
بحسب اللون)

حاوية النفايات العضوية /
السماد

الحاوية الزرقاء /
الحاوية الورقية

الحاوية الصفراء /
الكيس األصفر

FÜR DICH. FÜR SCHWERIN.

مواقع إعادة التدوير

EINSATZBEREIT.

6

•

فضالت الحيوانات الصغيرة

•

العظام

9 ،7

•
•

رقائق األلومنيوم ،أغطية األلومنيوم

•

أصائص النباتات البالستيكية

•

الرماد

•

الخاليا على شكل زر

9 ،7

•

P

منتجات العناية بالسيارات

2

•

عبوات مستحضرات التجميل (البالستيكية)

9

•

2

•

أغطية الزجاجات

9 ،7

•

نفايات المطبخ

7

الثالجات

9 ،7

9 ،7

•

6

P

•

9

•

2

SPM

•

9

•

6

•

6

•

العبوات البالستيكية

9

المنتجات البالستيكية (الدلو ،الحوض)

6

بقايا الجلود

9 ،6

9 ،7

•

P

الغراء والمواد الالصقة

9 ،7

9 ،7

•

P

مصابيح LED

9 ،6

P

األنابيب الفلورية

7

9 ،7

•

P

المذيبات ،المخففات

9 ،7

9 ،6

•

SPM

المراتب

6

العقاقير الطبية

9 ،2

•

SPM

أثاث المنزل

9 ،7

•

9 ،3
9
4
9 ،7
6
2

•

9

6

•
•
•
•
•

2

•

9 ،7

•

9
•

2

P

•

العلب (األلومنيوم)

•
•

P

•

خراطيش الطابعة
كرتون البيض (كرتون)
األواني المخصصة لالستخدام لمرة واحدة

•

الحقن المخصصة لالستخدام لمرة واحدة

•

صور األشعة السينية
العبوات المصنوعة من الفوم

9

إطارات الدراجات

األغطية الملولبة

9

الخردة المعدنية

9 ،7

•

P

بقايا الطالء واأللوان

األحذية

9 ،8

•

K

سرير الريش

B

زجاج النافذة

نفايات الطعام (المطبوخة)

6

زجاج المرآة

6

اللعب (بدون مواد إلكترونية)

9 ،7

علب الرذاذ (فارغة)

6

خراطيم الدراجات  /إطارات الدراجات

•

طبقات التغليف

•
•

P

•

المواد الكيميائية للصور
الصور
دهون القلي (الصلبة)

•
•
•
•

SPM

مفارش االرضية

•

نفايات الحدائق  /النفايات الخضراء

•

األواني (من البورسلين ،والسيراميك ،والزجاج)

بقايا ورق الحائط

9 ،6

أكياس الشاي

2

•

عبوات المشروبات (دون رهن)

السجاد

2

•

علب المشروبات (من شركة تتراباك)

تتراباك

9 ،3

•

خراطيش الحبر

6

•

الزجاج (باستثناء الرصاص وكذلك زجاج
النوافذ)

•

المصابيح الكهربائية

القدور

9 ،7

•

P

مصابيح الهالوجين

حقائب الشحن

9 ،7

•

P

المواد الحافظة لألخشاب وعوامل التشريب

•

P

9 ،6

•

أشرطة الفيديو

6

6

•

بقايا الشمع

6

•

الحفاضات

4

المجالت والجرائد

4

9 ،3

الشرائح

9 ،7

9 ،7

•

•

P

مواد التعقيم

•

الستايروفوم (مادة تغليف)

•

شركة التخلص من النفايات

لباد التسقيف

•

9 ،4

9

•

CD / DVD

P

•

4

•

P

المواد الكيميائية

المصابيح الموفرة للطاقة

•

•

•

SPM

أثاث التخييم

9

بقية األقمشة

•

•

•

أكياس المكانس الكهربائية

•

•

الكتب

SPM

6

•

الزهور

المعدات الكهربائية واإللكترونية

9 ،6

2
6

P

K

2
6

المبيدات الحشرية

•

6
6

النباتات وبقايا النباتات

6

•

2

6

•

األواني (المعدنية)

2

•
•

8 ،6

•

الورق

9 ،3

•

•

P

المواد الكاوية

•

ورق الشجر

•

شركة التخلص من النفايات

نفايات الهدم

•

الخيوط الالمعة
K

P

البطاريات

الصور  /إطار الصور

4

•

قوالب الخبز المعدنية

زجاج الرصاص ،كريستال الرصاص

9 ،3

6

www.sas-schwerin.de

المجلدات

P

9 ،6

Öffnungszeiten:
Mo. bis Do.: 07.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 07.00 – 15.00 Uhr

•

P

البطاريات

•

9 ،7

Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH
Ludwigsluster Chaussee 72 | 19061 Schwerin
Telefon: 0385 5770-0 | Telefax: 0385 5770-222
service@sas-schwerin.de

•

P

منظف البالوعات

بطاريات  /إطارات السيارات

4

Kundenservice

انظر مفتاح الرموز

6

معلومات الصفحة

9 ،8
•

المالبس

2
6

حاوية النفايات المنزلية

•

K

9 ،6

حاوية الزجاج (مصنف
بحسب اللون)

•

SPM

عربات األطفال

9 ،7

•

حاوية النفايات العضوية /
السماد

شرائط الكاسيت

6

الحاوية الزرقاء /
الحاوية الورقية

•

•

الكتالوجات والمنشورات

9 ،7

الحاوية الصفراء /
الكيس األصفر

6

•

•

صناديق الكرتون

9 ،7

مواقع إعادة التدوير

9 ،4

ما الذي يمكن التخلص منه وأين؟
انظر مفتاح الرموز

9 ،4

التخلص من النفايات

الصفحة 24

شرح االختصارات - K :حاوية جمع المالبس المستعملة - B ،مخلفات البناء
 - Pالنفايات الخطرة - SPM ،التخلص من النفايات كبيرة الحجم

أدوات  /أوراق النظافة الصحية

•
•
•

المبيدات الحشرية
أكياس القهوة ،بقايا القهوة

•

كبسوالت القهوة ،بما في ذلك الكبسوالت القابلة
للتحلل

ال تتردد في استخدام دليل  ABCللنفايات على موقعنا.

الصورة :جورن ليمان

نوف
ستجد المزيد مر التدريب!

ن
المعلومات
على الموقع
erin.de
h
s-sc w
d
.s
w
w
w

