ለዳግም ግልጋሎት በመተባበራችሁእናመስግናችሁአለን!
Amhariska

ያገለገሉ ማሸጊያዎችና ጋዜጦች ለዳግም ግልጋሎት እንዲዉሉ
በምትመልሱበት ጊዜ ሁሉ አንድ ጠቃሚ ነገር እንዳከናወናችሁ
ልብ ልትሉ ይገባል። አሮጌ ቆርኪ ወደ ብሎን ይለወጣል።
የተጨማደደ የኦሞ ፓኬት ያማረ የጫማ ካርቶን ይሆናል።
የተነበበ ጋዜጣም በአዲስ መልክ እንዲነበብ ተደርጎ ይሰናዳል።
ይህንን በማድረግም በጣም ብዙ የስራ ሀይል በመቆጠብ ረገድ
እገዛ ታደርጋላችሁ። ተግባሩም ተፈጥሮአዊ ጥሬ ሀብቶቻችን
እንዳይባክኑ ያደርጋል። ድሉም የእናንተና የአካባቢ ስለሚሆን
ምስጋና ሊቸራችሁ ይገባል። ስለዚህ ያገለገሉ እቃዎችን
በየጊዜው ለዳግም ግልጋሎት መመለሳችሁን አትዘንጉ።
በዚህ ኣግባብ እናንተም ጥቅም ታገኙበታላችሁ።

ማሸጊያዎችንና ጋዜጦችን
ለዳግም ግልጋሎት ማዋል

ጥቅም ላይ የዋሉ ማሸጊያዎችና ጋዜጦች ሁሉ ተሰብስበው ወደ አዲስ ማሸጊያ ወይም ምርት እንዲለወጡ
ወደ ዳግም ግልጋሎት ይላካሉ። ጠንካራ የፕላስቲክ ማሸጊያዎች፤ የእቃ ማጠቢያ ቡርሽ፣ የአበባ
መትከያ፣ፌስታል እና ሌላም ሊሆኑ ይችላሉ። ጠርሙሶችና ካርቶኖች ደግሞ በዋናነት አዳዲስ ማሸጊያዎች
ሆነው ይሰራሉ። ብረት ነክ ማሸጊያዎችም ለሀዲድ መስመርነት፣ ጥቅም ይውላሉ። ያገለገሉ ጋዜጦችም
ለቤት ግልጋሎት የሚውል ወረቀት ወይም በአዲስ መልክ የሚነበብ ጋዜጣ ይወጣቸዋል።

የአምራች ሀላፊነት

እያንዳንዱ የታሸጉ እቃዎች የሚሸጥ ድርጅት ወይም ማሸጊያ አምራች፣ አስመጭም ሆነ ሻጭና አሻጊ ድርጅት
ያገለገሉ ማሸጊያዎች አሰባሰብ ስርአት እንዳለና ተጠቃሚዎችም ለዳግም ግልጋሎት እንዲያጠራቅሙ በማድረግ
ረገድ ሀላፊነት እንዳለበት መንግስት ድንጋጌ አውጥቷል። ይህም የአምራቾች ሀላፊነት ተብሎ ይጠራል። ይህ
ደንብም በጋዜጦችና በሌሎችም ለቢሮና ለትምህርት አገልግሎት በሚውሉ ወረቀቶች ላይ ተግባራዊ ይሆናል።
ስለዚህ የጋዜጣ ወረቀቶች የሚያመርቱም ሆነ የሚያስመጡ እንዲሁም ጋዜጣ የሚያትሙ ወይም ወደ ሀገር
ውስጥ የሚያስገቡ ድርጅቶች ሁሉ በመሰብሰቡና ለዳግም ግልጋሎት በማዋሉ ረገድ ሀላፊነት አለባቸው።
አምራቾቹ በሀላፊነት ከሚቆጣጠሯቸው እቃዎች መካከል ማሸጊያዎችና ጋዜጦች በዋናነት ይጠቀሳሉ። ለዳግም
ግልጋሎት የሚውሉ ማሸጊያዎችንና ወረቀቶችን የሚያመርቱ ድርጅቶች ሁሉ የማሸጊያና የጋዜጣ አሰባሳቢ (FTI)
በሚለው ስያሜ ጥላ ስር ተደራጅተው በትብብር ይሰራሉ። ድርጅቱ ለትርፍ የቆመ ድርጅት አይደለም።

የዳግም ግልጋሎት
ጣብያዎች

ኤፍቴኢ (FTI) በመላው ስዊድን በሚገኙት የዳግም ግልጋሎት ጣብያዎች ሁሉም ላይ ሀላፊነት አለው።
ወደእነዚህ ጣቢያዎች በመሄድም ጋዜጦችን እንዲሁም የፕላስቲክ፣ የብረትና የጠርሙስ ማሸጊያዎችን ለዳግም
ግልጋሎት እንዲውሉ መመለስ ትችላላችሁ። የግል የጋዜጣዎችና ማሸጊያዎች ማሰባሰቢያ ባለበት ህንጻ የምትኖሩ
ከሆናችሁ ለዳግም ግልጋሎት እዛ ትተዋላችሁ። ኤፍቴኢ (FTI) ከኣብዛኞቹ ለዳግም ግልጋሎት የሚልኩ ሥራ
ፈጣርዎች ይተባበራል። ይኸም ሁሉም በተማሳሳይ ለዳግም ግልጋሎት ጥቅም እንደሚውል ለናንተ ዋስ ነው።

ተጨማሪ መረጃ

በድኅረገጻችን www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation ለናንተ ቅርብ የሆነ የድግም
ግልጋሎት ጣብያ የት እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ፤ በተጨማሪም ለዳግም ግልጋሎት የሚውሉ ዕቃዎች
መቸ እንደሚወሰዱና ጣብያው መቸ እንደሚፀዳም መረጃ ማየት ትችላላችሁ። ያመዳደብ መመሪያዎች:
የዳግም ግልጋሎት ፊልሞች: ምክር: ሃሳብ እና ለሥራችን የሚመለከት መረጃ በድኅረገጹ ይገኛል።
በሚቀጥለው የኢመይል ኣድራሻ ልታገኙን ትችላላችሁ:info@ftiab.se ወይም በስልክ ቁጥር 0200-88 03 11
ደውላችሁ ለጥያቄዎቻችሁ መልስ ማግኘት ትችላላችሁ።
ሌሎች የሚጣሉ ነገሮች በሚመለከት ለምሳሌ ተለቅ
ያሉ የሚጣሉ ቁሳቁሶች: ብስባሽ (ኮምፖስት): የኤለክትሪክ
ቁሳቁሶችና ኣደገኛ የሆኑ ነገሮች የኮሙኑ አስተዳደር ሀላፊነት
ይሸከማል።

እቃዎቹን በንደዚህ ኣግባብ በየወገናቸው
መመደብ ትችላላችሁ:ሁሉም ማሸጊያዎች ባዶና ጽዱ አለባቸው። እንዲሁም እንደተሰሩበት ጥሬ እቃ አይነት ተለያይተው መቀመጥ አለባቸው።
የተሰሩበትን እቃ መለየት ካስቸገራችሁ እንደየክብደታቸው መመደብ ትችላላችሁ።

የፕላስቲክ ማሸጊያዎች
ለምሳሌ:- ጠርሙሶች፣ ቆርቆሮዎች፣ ትናንሽ መያዣዎችና ጀሪካኖች፣ፕላስቲክ መያዣዎች፣ ጥቅል ፌስታሎች (ለምሣሌ ለፍራፍሬና
ለአትክልት መያዣ የሚያገለግሉ)፣ ማሸጊያዎች፣ ቲዩቦች፣ የቺፕስ መያዣዎችና ፍሪጎሊት።
አጠቃቀም	ቆርኪዎችንና ሊሎችን ክዳኖችንም ማስወገድ ያስፈልጋል። የፕላስቲክ ማሸጊያዎች የተሰበሰበበት መዣውን ለየብቻው
ወደ ማከማቻው ገንዳ ጣሉ። ይኸም ዳግም የማምረቱን ሥራ ያቀላጥፋል።
ማሳሰቢያ፤	ማሸጊያ ያልሆኑ እቃዎች፣ ለምሳሌ የቤት እቃዎችና መጫወቻዎች የሚመለሱት ትላልቅ እቃዎች በሚመለሱባቸው
ማእከላዊ ጣቢያዎች ወይም ከቤት ትራፊዎች ጋር ነው። በመያዣ የተገዙ የፕላስቲክ ጠርሙሶችንም በሱቆች ውስጥ
በመመለስ የተያዘውን ገንዘብ ማስመለስ ይቻላል።

የወረቀት ማሸጊያዎች
ምሳሌ፤ የስኳር መያዣ ኪስ ወረቀቶች፣ የፓስታ መጠቅለያዎች፣የሽንት ቤት ወረቀት መጠቅለያዎች፣ የስጦታ መጠቅለያዎች፣ የጫማ
ካርቶኖች፣ የወተትና የጭማቂ ካርቶኖች፣ በትእዛዝ የሚመጡ እንደ መጽሀፍና ካሴት የመሳሰሉ ሽፋኖችና መጠረዣዎች።
አጠቃቀም	ጠፍጣፋ ማድረግና ማጠፍ ያስፈልጋል። ቦታ ለመቆጠብ ትንንሾቹን ማሸጊያዎች በትልልቆቹ ውስጥ ማስገባትም
ተገቢ ነው።
ማሳሰቢያ፤	ፖስታዎች የሚመለሱት ከመደበኛው የምግብ ትራፊ/የሚቃጠሉ ቆሻሻዋች ጋር ነው። ጋዜጦችና ማስታወቂያዎች
የመሳሰሉት የሚመለሱት ደግሞ በጋዜጣ ማከማቻ ገንዳ ውስጥ ነው።

ብረት ነክ ማሸጊያዎች
ምሳሌ፤ ቆርቆሮዎች፣ ባዶ የስፕረይ ቆርቆሮዎች፣ ቲዩቦች፣ ቆርኪዎች፣ልዩ ልዩ ክዳኖች፣ ባዶ የቀለም ቆርቆሮዎች።
አጠቃቀም	በጣሳዎቹ ውስጥ ያለውን ሹል ወይም ስል ጫፍ ማጠፍ ያስፈልጋል። ይቻላል። በቲዩቦች ላይ ያለውን ክዳን ግን
እዚያው ላይ መተው ይቻላል።
ማሳሰቢያ	ባለቀለም እና የሙጫ ትራፊ ያላቸው ጣሳዎች መወገድ ያለባቸው በጎጂ ነገሮች ምድብ ነው። የምግብ መጥበሻዎች
፣ቁርጥራጭ ብረቶችና ሌሎችም ማሸጊያ ያልሆኑ ከበድ ያሉ ብረት ነክ ነገሮች የሚመለሱት የቤት ውስጥ ትራፊዎች
በሚመለሱበት ወይም በትላልቅ እቃዎች መመለሻ ነው። የመጠጥ ጣሳዎች የተያዘ ገንዘብ በሚመለስበት ሱቅ ሊመለሱ
ይችላሉ።

ጠርሙስ ነክ ማሸጊያዎች
ምሳሌ፤ ልዩ ልዩ ባለቀለምና ቀለም የለሽ ብልቃጦች እና ጠርሙሶች።
አጠቃቀም	ቆርኪዎችንና ክዳኖችን በመለየት እንደተሰሩበት ጥሬ እቃ አይነት ለያይቶ በመመደብ መመለስ ይቻላል። ባለ ቀለምና
ቀለም የለሽ ጠርሙስ ነክ ማሸጊያዎች በየማጠራቀሚያ ገንዳቸው ጣሉ።

ጋዜጦች
ምሳሌ፤ የእለትና የሳምንት ጋዜጦች፣ መጽሄቶች፣ ካታሎጎች፣ የማስታወቂያ በራሪ ጽሁፎች፣ የጽሁፍና የስእል ወረቀቶችና ፖኬት
መጻህፍቶች።
አጠቃቀም	የታተሙ ወረቀቶች ወደመመለሻው ገንዳ ከመግባታቸው በፊት የላስቲክ ፌስታሎችንና ከላይ የተለጠፉ የማስታወቂያ
ካርዶችን ማስወገድ ያስፈልጋል።
ማሳሰቢያ	ፖስታዎች እና ጠንካራ ሽፋን ያላቸው መጻህፍቶች የምግብ ትራፊ በሚመለስበት ወይም የሚቃጠሉ ቆሻሻዎች
በሚመለሱበት ቦታ ነው። የወረቀት ቅርጫቶች፣ ካርቶኖችና ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮች የወረቀት ማሸጊያ ከሚጣልበት
ገንዳ ውስጥ ይጣላሉ።

FTI 2015 ኤፍቴኢ መጋቢት 2015

ማሳሰቢያ	በመያዣ የተገዙ ጠርሙሶች የተያዘ ገንዘብ በሚመለስበት ሱቅ ሊመለሱ ይችላሉ። ሴራሚክ፣ ሸክላ ነክ እቃዎችና
ሌሎችም ማሸጊያ ያልሆኑ ጠርሙስ ነክ ነገሮች ትላልቅ እቃዎች በሚመለሱበት ማእከላዊ ጣቢያ ወይም ከቤት
ውስጥ ትራፊዎች ጋር ሊመለሱ ይችላሉ። አምፑሎችና ፍሎረሶንቶችን በጠርሙስ የሚመለሱት በየኮሙኑ በሚገኙ
ማእከሎች ነው።

