
መምርሒ ኣመዳድባ ጉሓፍ ስሩዕ መጉሐፊ ንዘለዎም ከባቢታት

KYLLÄ
- pahvilaatikot, aaltopahvipakkaukset
- kartonkitölkit (myös folioidut)
- kartonkipakkaukset (esim. keksi- ja  
  monipakkaukset, einespakkaukset)
- paperipussit ja -kassit

- pizzalaatikot, munakennot
- kartonkiset kertakäyttöastiat
- wc- ja talouspaperihylsyt
- kopiopaperin kääreet

KYLLÄ
- elintarvikkeiden muoviset pakkaukset,   
   esim. jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-
 ja valmisruokapakkaukset
- pesuaine-, shampoo- ja
 saippuapakkaukset
- muovipullot, -kanisterit ja -purkit
- pakkausten muoviset korkit ja kannet
- muovikassit, -pussit ja -kääreet
- solumuovipakkaukset (styrox)

EI
- likaiset pakkaukset
- PVC-pakkaukset
- vaarallisten aineiden pakkaukset
- muut muovituotteet tai yritysten 
  muovipakkausjätteet

ልክዕ
መአሸጊ ምግቢ ላሳቲክ ንኣብነት ናይ ዩጉርት፣ ናይ 
ስጋን ዱሉዋት መግቢን መአሸጊታት 
መትሐዚ ፈሳሲ ሳሙና፣ ሻምፖን ሳሙናን 
ፕላስቲክ ጠራሙዝ፣ ጀረካን፣ ካብ ላስቲክ 
ዝተሰርሁ ብልቃጣት
ካብ ላስቲክ ዝተሰሑ መኻድን መእሸጊታት 
ናይ ላስቲክ ከረጢታትን መጠቕለሊታትን 
ፖሊስተሪን

ጌጋ
ረሳሓት መአሸጊታት 
PVC-መአሸጊታት (ምስ ምልክት 03 ወይ 3)
ዘይቲ ዝሓዙ መአሸጊታት ንኣብነት መትሐዚ ናይ 
ሞተር ዘይቲ 
ካልኦት ናይ ላስቲክ ዉጽኢታት ንኣብነት ናይ ቆልዑ 
መጻወቲታት 
ካብ ናይ ንግዲ ስራሕ ተፈጥሩ ካብ ላስቲክ 
እተሰርሑ መትሐዚታት

ልክዕ
ጠራሙዝ ብልቃጣት
ጠራሙዝ

ጌጋ
ካብ መሬት ኣቕሓ እተሰርሑ 
ካብ ጥርሙዝ ዝተሰርሑ ኣቑሑት ገዛ 
ክሪስታልን ኦፓልን (ጸባ ዝመስል) ጥርሙዝ
ናይ መስኮት ጥርሙዝን ምስቲያትን
ኣምፖላትን ጥርሙዝ መብራህቲታትን

ልክዕ
መአሸግቲ ባኮታት
ካርቶናት ንኣብነት ናይ ጻባ ናይ ጽሟቕ (ዉሽጦም ፎልዮ ዘለዎም እዉን) 
ካርቶናት ንኣብነት ደረቕ ነገራት ሒዞም ዝነበሩ 
ናይ ወረቐት ከረጢታት 
መአሸጊ ፒዛ፣ መትሐዚ እንቋቑሖ 
ካብ ካርቶን ዝተሰርሑ ተጠቒምካ ዝድርበዩ ኣቑሑት 
ኣብ ናይ ሽንቲቤትን ናይ ክሽነን ወረቐት ዉሽጢ ዘሎ ካርቶን 
መአሸጊ ወረቐታት ንኣብነት ናይ ጻዕዳ ወረቐት መጠቕለሊ

ልክዕ
ኣስቃጥላታት፣ ዘይሽየጡ ናይ መስተ ጎማታት 
ካብ ሓጺን ዝተሰርሑ ዝተፈላለዩ መኻድን 
ካብ ኣሉሚኒየም ዝተሰርሑ ኣቑሑት፣ ፎልዮን 
መኻድንን
ጥርሖም ዝኾኑ መትሐዚ ቀለምን ኣየሮሶልን 
ብረድስቲታት፣ ባዴላታትን ናይ ቴፍሎን 
ኣቑሑትን 
መብልዒታት ምግቢን ኣናኡሽተይ ናይ ሓጺን 
መሳርሒታትን 

ኣናኡሽተይ ናይ ሓጺን ኣቑሑት ካም ምስማር፣ 
ብሎን ዝኣመሰሉ 
ናይ ኣናኡሽተይ ሽምዓ መሸፈኒ ኣሉሚኒየም 

ጌጋ
እንዳ ጉሓፍ ከእትዎም ዘይኽእል መአሸግቲ ወይ 
ናይ ሓጺን ጉሓፋት ንኣብነት ብሽክሌታ

ልክዕ
ጋዜጣታትን መጽሄታትን
ኣድቨርታኢዝመንት/ሬክላም፣ ፖስታታት
ጥራዛትን ማጻሓፍትን (መሸፈኒ ላስቲክን ጠንካራ 
መሸፈኒን ኣልቂቕኩም ናብ ሕውስዋስ ጉሓፍ 
ደርብዩዎም)
 እተቐዳደደ ወረቐት

ጌጋ
ላሳቲክ፣ ካርቶናት፣ ባኮታት
ናይ ህያብ መሸፈኒ ወረቐት
ዝተርከሰ ወይ ረሳሕ ወረቐት

መአሸግቲ ጉሓፋት

መአሸግቲ ላሳቲክ 

ጠራሙዝ

መአሸግቲ/መትሐዝቲ ካርቶናት 

ሓጺን

ወረቐት

ከምኣድላይነቱ ብዝሑል ማይ 
ለቕልቕዎ።
እቲ መኽደን ከፊትኩም ንበይኑ 
ጉሓፍዎ።
ተመሳሰልቲ ዘርኢ ላሳቲክ ዝኾኑ 
ጥራሕ  ኣዋሓሕጥዎም።

ከምኣድላይነቱ ብዝሑል ማይ 
ለቕልቕዎ።
መኻድን ኣልቅቕዎ። ኣብ ክሳድ 
ኣቕሓ ዝተጣበቐ ነገር ምልቃቕ 
ኣየድልን።

ለቕልቕዎ፣ ጠቅዕዎ ካብኡ 
ነንባዕሉ ኣዋሓሕጥዎ።.
መኻድን ጎማታት ኣልቂቕኩም 
ንበይኑ ናብ ናይ ላስቲክ/ጎማ 
ጉሓፍ ኣእትዉዎ።  

ከምኣድላይነቱ ብዝሑል ማይ 
ለቕልቕዎ።
መአሸጊ ተጓዳእቲ ነገራት ዝኾኑ 
ኣቑሑት’ዉን እንድሕር ዳኣ 
ጥርሖም ኮይኖምን ፍሊት/
ኣይሮሶል ዉን ዘየብሎም 
እንተኾይኖምን ናብ ጉሓፍ 
ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም።

መጠቕለሊ ላሳቲክ 
ኣልቅቕዎም።
ንበይኖም ናብ ኣቕሓ 
ግበርዎም።

ልክዕ
ናይ ኣትክልቲን ፍራፍረን ቆርበትን ናይ 
እንቋቑሖ ቅራፍን
ናይ ስጋን ዓሳን ጉሓፋት
ዝተበላሸዉ ምግቢታትን ተረፋት ምግቢን
ጽፋፍ ቡን ምስ ወረቐቱን ቀጠፍን
ኣናኡሽተይ ናይ ክሽነ ሶፍት፣ ናይ መግቢን ናይ 
ኣፍንጫ ሶፍትን

ጌጋ
ፈሳሲ ጉሓፍ ንኣብነት ማይ ናይ ሾርባ
ድዕዂ፣ ናይ ጀርዲን ጉሓፋት፣ ናይ ገዛ ተኽሊታት 
ወይ ዕንበባታት
 ናይ ድሙ ሓሸዋ፣ ናይ ገዛ እንስሳ ሰገራ ወይ 
ናይ መንበሪኦም ጉሓፋት

ዝበዝሑ ተጓዳእቲ ጉሓፋት ኣብ ልዕሊኦም 
ተጠቂዖም ብዘለዉ መጠንቐቕታ ምልክታት 
ክነለሊኦም ንኽእል ኢና።

ጉሓፍ ዘይቲ, መጽለሊ ዘይቲን ካልኦት ዘይቲ 
ተንከፍ ጉሓፋትን
ቀለማት (ቦያ)፣ መጣበቕ (ኮላ)፣ ቨርኒችን 
መጠንከሪታትን
ናይ ሊድ ባትሪታት
ፍራቻ፣ ፍሬን፣ መዝሐሊ ፈሳሲ
መምከኺታት፣ መቕጠኒታት
ሓየልቲ መሕጸቢታትን መጽረጊታትን
ናይ ጨጉሪን ጽፍሪን ቀለማትን ጨናታትን
ባትሪታትን ዝምልኡ(ቻርጅ ዝግበሩ) ባትሪታትን 
→ንሳቶም ናብዝሽየጥሉ ዕዳጋ
መድሓኒታት  ናብ ፋርማሲታት

ኩሎም ናይ ኢለትሪክ ገመዳት፣ ብኢለትሪክ ወይ 
ብባትሪ ዝሰርሑ ኣቑሑት ናብ SER-ጉሓፍ ይምደቡ

ኢነርጂ ዝቑጥቡ ኣምፖላት፣ ለድ ኣምፖላትን 
ፍሎረሰንት ኣምፖላትን
ኣናኡሽተይ ብኢለትሪክ ዝሰርሑ ኣቑሑት ንኣብነት 
ናይ ቃጸሎ ሓደጋ ነጋሪ፣ መብራህቲታትን ኣናኡሽተይ 
ብኢለትሪክ ዝሰርሑ ናይ ክሽነ ኣቑሑትን
ከምኒ ኮምፒተርን ፕሪንተርን ዝኣመሰሉ ናይ ኢለትሪክ 
ኣቑሑት
ዓበይቲ ብኢለትሪክ ዝሰርሑ ኣቑሑት ንኣብነት ምድጃ፣ 
ናይ ክዳን መሕጸቢ ማሽንን ናይ ሳዉና መሞቕን
መዝሐሊታት ንኣብነት ፍሪጅን ናይ ገዛ ምዝሐሊን/
መሞቕን

ኸምዚኦም ዝበሉ ጉሓፋት ብመጠኖም፣ 
ብትሕዝትኦም ወይ ብበዝሖም ዝተላዕለ ናብቶም 
ስሩዓት መጉሐፊ ዘይምደቡ እዮም።

መኻይን፣ ናይ መኻይን ጎማታት
ዓበይቲ ናይ ገዛ ኣቑሑት፣ ሓጻዊን ጉሓፋት
ናይ ጽገናን ስራሕ ህንጻን ጉሓፋት
መጠኑ ብዙሕ ዝኾነ ሓመድ ወዲ ሓመድን ናብ 
መንገዲ ዝግበር ሓሸዋን
መጠኑ ብዙሕ ዝኾነ ጽራጋት ቆጽለመጽሊን 
ጭራሮታትን
ናይ ኢለክትሮኒክስ ጉሓፋት
ተጓዳእቲ ጉሓፋት

ናብ ስሩዕ ጉሓፍ ዘይምደቡ

ጉሓፍ ማሕበረ ሰብ

ልክዕ
ኣብ ጥቕሚ ዘይዉዕሉ ኣጭርቕቲ፣ ጫማታት
ዳይፐር (ናይ ቆልዑ መቐበሊ ሽንቲ)፣ ካልኦት 
ናይ ጽርየት መሐለዊ ዉጽኢታት
ካይላ፣ መሬት ኣቕሓ
ካብ ጥርሙዝ ዝተሰርሑ ኣቑሑትን ዝተፈላለዩ 
ነገራትን
ናይ መጻሓፍቲ ቆርበት
ዝተፈላለዩ ኣምፖላት
ከይበዝሐ PVC-ላሳቲክ (ንኣብነት ቴንዳ) 
ከምኡ ዉን ናብቲ ስሩዕ ጉሓፍ ዘይምችዉ ናይ 
ላስቲክ ዉጽኢታት (ንኣብነት ካብ ላስቲክ 
እተሰርሑ መጻወቲ ቆልዑ)
ናይ ድሙ ሓሸዋ፣ ናይ ገዛ እንስሳ ሰገራ ወይ ናይ 
መንበሪኦም ጉሓፋት

ናይ መግቢ ዘይቲ (ዉሑድ መጠን ኣብ 
ንኡሽተይ ጎማ ሰጢሙ ዝተዓጸወ)
ረሳሓት መአሸጊታት
ዉሑድ መጠን ድዂዒ፣ ጽራጋት ቆጽለመጽሊ፣ 
ናይ ገዛ ተኽሊታት፣ ዕንበባታትን ጭራሮታትን
ዉሑድ መጠን ሓሸዋን ሓመድ ወዲ ሓመድን

ጌጋ
ናይ ምግቢ ጉሓፍ እንድሕር ዳኣ ንበይኑ እንእክቦ 
ኮይና ወይ ንድዕዂ እንድሕር ንጥቀመሉ

ተጓዳኢ ጉሓፍ ናይ ኢለትሪክ ጉሓፋት ካልኦት ናብቶም ስሩዓት 
መጉሐፊ ዘይምደቡ

ባዮ (ናይ መግቢ) ጉሓፍ
ካብ ፈሳሲ ነጻ ግበርዎም 
(ኣጽፍፍዎም)።
ኣብ ኑርሚያርቪ (Nurmijärvi) 
ባዮ (ናይ መግቢ) ጉሓፍ ወይ 
ናብ ወረቐት ወይ ናብ ባዮ 
ላስቲክ እዩ ዝግበር።
ኣብ ኻልኦት ናይ መጉሐፊ 
ቦታታት (Kiertokapula) 
ኣብዝርከበሉ ከባቢታት ወይ 
ኣብ ኖርማል ላስትክ ወይ ኣብ 
ናይ ወረቐት ከረጢት ንእሽጎም።

ሕዉስዋስ ጉሓፍ
እቲ ናይ ጉሓፍ ኣቕሓ 
ምእንቲ ከይረስሕ እቲ 
ጉሓፍ እሰርዎ። ብፍላይ 
ጠራሙዝን ኣቦራ ዘለዎ 
ጉሓፍን ብጽቡቕ እሰርዎ።.
ናይ መግቢ ጉሓፍ ዘየብሉ 
ሕውስዋስ ጉሓፍ ደረቕ 
ጉሕፍ ይብሃል።
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