Отпадот е важен
БЕСПЛАТНА
Отстранете ги хемикалиите од вашето УСЛУГА
домаќинство на правилен начин
Можете да ги однесете следните материјали:
Од вашиот дом:

Од вашата гаража:

Растворувачи и средства за чистење во
домаќинството
Производи за одржување на под
Средства за чистење врз основа на
амонијак
Флуоресцентни сијалици и неонки

Бои и производи што се користат со бои
Пестициди и хербициди
Отрови
Плински боци
Противпожарни апарати
Хемикалии за базени
Хемикалии што се користат при изработка
на предмети за разонода
Киселини и алкалии

Од вашиот автомобил:
Акумулатори
Моторни масла, горива и течности

Вклучувајќи материјали со следните карактеристични знаци:

Се прима само отпад од домаќинството во контејнери со максимална големина
до 20 кг или 20 л. Ве молиме, внимателно превезувајте ги вашите материјали и не
излегувајте од вашето возило на местото каде што се собира отпадот.
За повеќе информации, јавете се на Environment Line (Информативна
телефонска линија за заштита на околината) на 131 555 или посетете
ги Интернет страниците www.cleanout.com.au

Однесете ги хемикалиите од домаќинството во
било кое од овие места меѓу 9 ч. наутро и 3:30 ч.
попладне на наведените датуми.

Вратете ги непотребните лекарства во локалната аптека каде што
тие ќе бидат безбедно отстранети.
Рециклирајте го вашиот стар мобилен телефон во некоја
продавница на Australia Post или побарајте ги зелените канти Mobile
Muster за рециклирање на мобилни телефони во локалната банка или
продавница за телефони.
Вратете ги користените тонери од печатачот, што сте ги купиле
од производители кои учествуваат во акцијата за рециклирање, во
продавниците на Officeworks и JB Hi-Fi, како и во продавнците на
Australia Post, Officeworks, Harvey Norman и Dick Smith Electronics кои
учествуваат во акцијата за рециклирање.
Посетете ги Интернет страниците www.recyclingnearyou.com.au за да
дознаете каде можете да однесете телевизори, компјутери или
печатачи за рециклирање.
За да научите како да го чистите вашиот дом на еколошки начин,
ве молиме посетете ги Интернет страниците www.safersolutions.org.au.
Деловните организации кои се наоѓаат во приватни домови можат да
дознаат каде да го рециклираат отпадот од деловната дејност на
www.businessrecycling.com.au
Ова е инцијативата ‘Waste Less, Recycle More’ (‘Трошете помалку, рециклирајте
повеќе’) на NSW EPA, која се финансира од Waste Levy (Порез за отпад). Посетете
ги Интернет страниците www.epa.nsw.gov.au
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Други програми за рециклирање:
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било кое од овие места меѓу 9 ч. наутро и 3:30 ч.
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EPA publication number EPA 2014/XXXX. Printed on 100% recycled content paper.

Ова е инцијативата ‘Waste Less, Recycle More’ (‘Трошете помалку, рециклирајте
повеќе’) на NSW EPA, која се финансира од Waste Levy (Порез за отпад). Посетете
ги Интернет страниците www.epa.nsw.gov.au

