Καινούριος, χαμένος ή κλεμμένος κάδος
Τηλεφωνήστε μας για να ζητήσετε καινούριους
κάδους ή για επισκευές κάδων

Τακτοποιήστε σωστά Τα
απορρίμματά σας

Αν χάσετε την περισυλλογή των κάδων
σας;

Παρέχουμε σε οικογένειες και επιχειρήσεις στην
περιοχή Mildura Rural City Council μια υπηρεσία
απορριμμάτων. Το σύστημα 3 κάδων μας έχει
σχεδιαστεί για να σας βοηθάμε να διαχειρίζεστε
τα απόβλητά σας διαχωρίζοντας υλικά και
διατηρώντας τα όσο το δυνατόν περισσότερο

Οι κάδοι μπορούν να εκκενωθούν οποιαδήποτε
στιγμή μεταξύ 5πμ και 9μμ. Τηλεφωνήστε μας εάν
ο κάδος σας δεν έχει αδειαστεί το πρωί μετά την
προγραμματισμένη ημέρα περισυλλογής,.

Τοποθέτηση των κάδων

Βιολογικά
Περισυλλέγεται κάθε
εβδομάδα

Τακτοποιήστε τους κάδους σας σε απόσταση
τουλάχιστον ενός μέτρου και απομακρύνετέ τους
από δέντρα, αυτοκίνητα, «κολώνες ΔΕΗ» και
άλλα εμπόδια. Οι κάδοι πρέπει να βλέπουν το
δρόμο με τις λαβές και τους τροχούς τους προς το
σπίτι σας

Ανακύκλωση
Περισυλλέγεται κάθε
δεκαπενθήμερο

Αστικές περιοχές
Τοποθετήστε τον κάδο σας 1,5m – 2m από την
άκρη του δρόμου ή τον διαβαθμισμένο ώμο του
δρόμου με τους τροχούς και τη λαβή του κάδου
στραμμένα προς το σπίτι σας.

Χωματερή
Περισυλλέγεται κάθε
δεκαπενθήμερο
Ελέγξτε την ημέρα περισυλλογής του κάδου
σας στον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή Loddon Mallee Waste Info.
Τα Ημερολόγια «Περισυλλογής Κάδων» είναι
επίσης διαθέσιμα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
του Δήμου.

Αγροτικές περιοχές
Τοποθετήστε τον κάδο σας 1,5m – 2m από την
άκρη του δρόμου ή τον διαβαθμισμένο ώμο του
δρόμου με τους τροχούς και τη λαβή του κάδου
στραμμένα προς το σπίτι σας.

• Βάλτε το στο δρόμο το προηγούμενο βράδυ ή έως
τις 5πμ την ημέρα περισυλλογής
• Μην τον γεμίζετε υπερβολικά - βεβαιωθείτε ότι το
καπάκι κλείνει σφιχτά
• Απομακρύνετέ τον από σταθμευμένα αυτοκίνητα,
«κολώνες ΔΕΗ», δέντρα και γραμματοκιβώτια
• Βάλτε το κατάλληλο απόρριμμα στον κατάλληλο
κάδο.

Kirundi

Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος σας έχει
αδειαστεί

T 03 5018 8100
www.mildura.vic.gov.au/bins

Περισυλλογή
Κάδων από το
Δρόμο
Πληροφορίες σχετικά με τη
περισυλλογή των κάδων σας από
το δρόμο.

Βιολογικά

Υγειονομική Ταφή

Ανακυκλώσιμα
Κρεατικά, θαλασσινά και
κόκκαλαamagufa

Αλουμίνιο και τενεκέδες από
χάλυβα
Πλαστικές
σακούλες

Xόρτο, φύλλα, μικρά
κλαδιά και ζιζάνια

Δίσκοι αλουμινίου και
αερολύματα

Εφημερίδες και
χαρτικά

Μαλακά πλαστικά
είδη
Πάνες και
γυναικεία είδη
υγιεινής

Κελύφη αυγών

Πολυστερίνη
Τυρί και γιαούρτι

Απορρίματα
κατοικίδιων ζώων
και φτερά

Γυάλινα δοχεία και
μπουκάλια

Λιπασματοποιήσιμες
σακούλες

Αποτσίγαρα
Γράμματα, φάκελοι,
χαρτικά και διαφημιστική
ύλη

Κουτιά πίτσας

Amabogisi ya pizza

Σκληρά πλαστικά
δοχεία

Εφημερίδες και
περιδικά

Φακελάκια τσαγιού και
κόκκοι καφέ

Φρούτα, ξηροί
καρποί και
λαχανικά

Σκόνη ηλεκτρικής
σκούπας

Χαρτόνια γάλακτος και
χυμών

Σπασμένα γυαλικά και
πιατικά

Χαρτόνι

Φλυτζάνια καφέ
μιας χρήσης

Ζητήστε πλήρη οδηγό Α-Ω των ειδών
πουμπαίνουν στον κάθε κάδο στο www.milduta.
vic.gov/binsή κατεβάστε την εφαρμογή Loddon
Mallee Waste

