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Fact Sheet Five: The waste hierarchy

Рециклирај

Хиерархијата
на отпадоци
Како вие можете да
ОДБЕГНУВАТЕ отпад?
Најдобриот начин за да се намалат проблемите
со отпадоци е како почеток да се одбегне
генерирање ѓубре.
Размислете дали навистина имате потреба
од производот и одбегнувајте да купувате
непотребни производи.

Како вие можете
да РЕЦИКЛИРАТЕ
отпад?
Рециклирањето вклучува распаѓање на
отпадните материи на веќе употребениот
производ за да се направи нешто ново.

BALCATTA/
TAMALA RARK
RECYCLING
CENTRE

•

Употребувајтего системот за
рециклирање во вашата општина

•

Однесете предмети како што се
конзерви и шишиња во прифатен
центар кој вообичајно се наогаат во
јавни места како што се трговските
центри

•

Рециклрање на масло и батерии од
возилата. По некој прифатни центри,
работилници и автомеханичари
прифајќаат лубрикантни масла за
рециклирање.Понекој истотака
прифајќаат батерии од возилата за
рециклирање. По некој општини нудат
и собирање на батерии од возилата.

•

Покриета ја вашата градина со гној

•

Купувајте рециклирани производи
за да креариате пазар за производи
составени со рециклирани материи.

R

Преработувај
Отстранувај

Хиерархија на намалување на отпад

Како вие можете да
НАМАЛИТЕ отпад?
Вообичајни начини за намалување
отпад се.
•

•

•
•

Избирајте производи со помалку
паковање.Купувајте производи на големо
и во концентрирана форма
Користете производи кој се трајни
и поправни наместо краткотрајни
производи кој се за еднократна употреба
Купувајте само онолку производи за
колку имате навистина потреба
Кога одите на купување носетеси со вас
ваши кеси и обидетесе да не користите
пластични кеси.

Како вие можете ПОВТОРНО
да употребите отпад?
Размислете нови начини за повторно да употребите
предмети и материјали или предајтему на некој кој
може да има корист од нив.
• Повторно употребувајте пакованја како
што се шишиња за млеко и безаалкохолн
пијалоци како и кутиите од брзата храна.
• Предајте им ги домашните
предмети вклучително и облеката,
мебелот,книгите,играчките и музиката
на на оние кој би имале потреба.
• Повторно употребувајтеги
пластичните кеси во куќата
• Купувајте и продавајте
предмети на распродажба во
гаражите, оп шопс или пазарите,
Квока како и огласите
во весниците

Како вие можете да
ПРЕРАБОТУВАТЕ отпад?
Дамашното ѓубре во кантата со зелен капак оди во месноста
Неерабуп каде што се преработува во гној.
Отпадоците од храна и градината се преработуваат во гној
кој се користи за подобрување на квалитетот на земјата за
земјоделието.

“Отпадоците од
храната и градината
се преработуваат во
гној кој се користи да го
подобри квалитетот
на земјата за
земјоделието“

Телефонски броеви
во вашата локална
општина

1

3

4
RESOURCE
RECOVERY
FACILITY

City of Joondalup
City of Perth
City of Stirling
City of Wanneroo
Town of Cambridge
Town of Victoria Park
Town of Vincent
Mindarie Regional Council

9400 4000
9461 3421
9345 8555
9405 5000
9347 6000
9311 8111
9273 6000
9306 6303

Recycling Centres
Bring items for re-use or recycling to one
of these two Recycling Centres, free of
charge.

Како вие можете да
ОТСТРАНИТЕ отпад?
Отпад кој не може повторно да се
употребува,рециклира или преработува се
закопува во самата депонија.
Депонијата Тамала парк се користи од
вашите општини.Нешто корисно се вади од
депонијата-тоа се вика метајн плин. Овој плин
се производува за време кога распаѓа ѓубрето.
Метајн плинот се ваѓа од самата депонија и се
користи за да генерира доволно струја за до
5,500 домаќинства годишно.

Tamala Park
1700 Marmion Ave,
Mindarie
Phone 9306 6303

Open Tues – Sun
Hours 7am – 4.45pm

Recycling Centre Balcatta
Open 7 Days
238 Balcatta Rd,
Hours 7.30am – 4pm
Balcatta
Phone 9345 8555
(Both closed
Christmas Day, New
Years Day and
Good Friday)

