www.garbagedayreminders.com
Acum e
săptămâna mea?

Noi colectăm în
fiecare săptămână.

Înregistrați-vă pentru a vă aduce
aminte cu ușurință când e ziua de gunoi!

DINCOLO DE BORDURĂ
Serviciul de informații al Metro Recycling oferă
asistență pentru obiectele care nu pot fi lăsate la
bordură. Ei oferă deasemenea informații despre
compostarea în grădină.
RECICLAREA NU LA BORDURĂ — Multe materiale,
precum electronicele, aparatele casnice mici, Stirofom™,
pungi de plastic, material expandabil de împachetat
și unele obiecte din plastic rigid pot fi reciclate la
depozitele de reciclare sau alte companii.
DEȘEURI PERICULOASE ȘI ELECTRONICE —
Chimicalele toxice, becurile fluorescente (CFL),
computerele, monitoarele și televizoarele trebuie
duse la unitățile abilitate să le manipuleze într-un mod
adecvat. Aceste obiecte nu fac parte din programul de
reciclare de la bordură.

LUAȚI AMINTE LA ZIUA DE COLECTARE
 Scoateți pubela verde de compost în fiecare
săptămână — chiar dacă nu este plină.
 Scoateți pubela albastră de reciclare și cutia galbenă
pentru sticle numai când sunt pline.
 Puneți containerele la 3 picioare [feet] de la bordură
înainte de 6 a.m.
 Luați containerele goale de la bordură în decurs de
24 de ore.
 Obiectele care sunt prea mari pentru containerul
dumneavoastră de gunoi (precum aparatele
casnice, mobilă, crengi mari sau rădăcini) pot fi
ridicate contra unei taxe suplimentare. Contactați
compania dumneavoastră de gunoi sau reciclare cu o
săptămână înainte pentru a obține un cost estimative.
 Aveți gunoi mult? Puteți scoate o pubelă sau un sac
suplimentar în ziua colectării pentru o taxă de $5, sau
puteți solicita un container de gunoi mai mare pentru
$5–7 în plus pe lună.

AVEȚI GRIJĂ LA GREUTATE
Orașul Portland a stability limite de greutate pentru
a asigura sănătatea și siguranța șoferilor de camion.
Șoferii nu pot ridica containerele care sunt peste limitele
de greutate.

Limite maxime de greutate
Container
bidon de 20- galoane
pubelă de 20-galoane*
bidon 32- galoane
pubelă de 35- galoane
pubelă de 60- galoane
pubelă de 90- galoane

COMPOSTARE ÎN GRĂDINĂ — Resturile din grădină și
vegetale pot fi compostate în grădina dumneavoastră
sau pot fi puse în pubela verde pentru compost.
Resturile alimentare precum carnea, cerealele,
lactatele sau oasele trebuie puse în pubelă.
Internet: www.oregonmetro.gov/recycling
Telefon: 503-234-3000
Email: mri@oregonmetro.gov

FI ATENT
LA EL
GHIDUL PENTRU
COLECTAREA,
RECICLAREA ȘI
COMPOSTAREA
GUNOIULUI
Internet: www.portlandoregon.gov/bps/carts
Telefon: 503-823-7202
Email: wasteinfo@portlandoregon.gov

Libre [Pounds]
35
60
55
85
135
175

ALEGEȚI CONTAINERUL DE GUNOI CARE
ESTE POTRIVIT PENTRU NECESITĂȚILE
DUMNEAVOASTRĂ

ROMANIAN
20* GALOANE
35
Pubelă
60
APROXIMATIV

2

Tipărit pe hărtie reciclată post-consumator.

FIECARE CONTAINER ÎȘI ARE ROLUL SĂU

POUNDS
Limită
greutate
Pungi de
gunoi
ÎNALTE

60
AAPROXIMATIV

3

GALOANE
Pubelă
POUNDS
Limită
greutate
Pungi de
gunoi
ÎNALTE

60
135
APROXIMATIV

4

GALOANE
Pubelă
POUNDS
Limită
greutate
Pungi de
gunoi
ÎNALTE

90
175
APROXIMATIV

4

GALOANE
Pubelă
POUNDS
Limită
greutate
Pungi de
gunoi
ÎNALTE

*pubelele de 20-galoane nu sunt disponibile tuturor clienților cu ridicare o data la patru
săptămâni. Unii clienți ai serviciilor de 20-galoane vor primi o pubelă modificată de 35-galoane.

Gunoiul la fiecare două sau
patru săptămâni

Pubela verde pentru compost, pubela albastră pentru reciclare și
cutia galbenă pentru sticlă se colectează în fiecare săptămână

DA

DA

RESTURI ALIMENTARE Carne, pui, pește, oase, coji de
Farfurii
de hârtie,
pahare de cafea, cutii pentru congelator,
cutii pentru mâncarea pentru acasă, hârtie de împachetat,
șervețele, Stirofom™, pungi de plastic, cutii de plastic
marcate “compostabil,” scoici rigide, lemn vopsit sau băițuit,
placaj, becuri incandescente

ouă, brânză, pâine, macaroane, cereale, fasole, nuci, fructe,
legume, zaț de cafea,
mâncare stricată.
Șervețele, prosop
de hârtie, filter de
cafea, punguțe de ceai,
cutii folosite de pizza

DA

HÂRTIE Ziare, reviste, cataloage, cărți de telefon, cutii
de carton, resturi de hârtie, cutii de (lapte, suc, supă), hârtii
rupte (trebuie puse într-o pungă de hârtie)
PLASTIC

Sticle cu gât
(6 oz. sau mai
mari), cutii (6
oz. sau mai
mari), ghivece
(4” sau mai mari), găleți (5 gal. sau mai mici)

METAL Aluminiu, cutii
alimentare din tablă sau oțel, cutii
de vopsea goale
și
uscate, tuburi goale
de spray, folie de
aluminiu, resturi de
metal (mai mici de 30” și sub 30 lbs.)

TREBUIE PUSE ÎN PUNGI dejecții de animale, gunoi de la
pisică, scutece, produse de igienă feminină, cenușă, rumeguș,
material expandabil de împachetat, cioburi de sticlă

NUMAI STICLE ȘI BORCATE

TREBUIE PUSE ÎN RECIPIENT
ÎNCHIS Grăsime de la bucătărie, ulei,

REZIDUURI DE GRĂDINĂ Buruieni, frunze, viță de vie,

ulei ars

iarbă, crengi mici, flori, plante de casă, plante retezate

bAmestecați toate culorile,
(etichetele sunt OK) în cutia
gelbenă sau alt recipient rigid de
plastic marcat cu eticheta “numai
pentru sticle”

CHIAR
DACĂ PE
PRODUSELE DIN
PLASTIC ESTE SCRIS
“COMPOSTABIL,”
VĂ RUGĂM SĂ NU
LE PUNEȚI ÎN
PUBELA
VERDE.
NU

Computere, monitoare și televizoare, deșeuri periculoase,
chimicale, becuri fluorescente (CFL). Contactați serviciul de
informații al Metro Recycling (503-234-3000) pentru a afla cum să
dispuneți de aceste material și nu numai.

NU

Pungi de plastic, dejecții de animale, gunoi de la pisică, scutece,
farfurii de hărtie, cutii marcate “compostabil”, cantități mari de
lichide, grăsime sau ulei, scânduri, pietre, pământ, cenușă, crengi
mari (mai mari de 4” în grosime și 36” lungime), gunoi menajer.

NU

ULEI DE MAȘINĂ

Într-o cană mare cu
toartă lângă pubelă
sau cutia pentru
sticle. Folosiți un
recipient de plastic
transparent cu dop
care se înșurubează (1
gal. sau mai mic). Nu
amestecați
cu alte
lichide.

Pungi de plastic, capace de plastic, scutece, cutii pentru congelator,
pahare de cafea, pesticide sau sticle de ierbicide, butelii de propan,
gunoi menajer.
Becuri, pahare de sticlă, vaze de flori, ceramică, cioburi de sticlă, capace.

