
ما هي FOGO؟

تعني FOGO “مواد الطعام العضوية ومواد 

الحدائق العضوية”. لدى معظم الناس في 

وولنغونغ برمياًل كبيراً غطاؤه أخضر. أصبح اآلن 

هذا البرميل برميل FOGO، ويمكنك استعماله اآلن 

للتخّلص من فضالت الطعام ونفايات الحدائق، التي 

سوف تستخدم لصنع سماد عضوي.    

ما الذي يمكن رميه في برميل FOGO؟

فضالت الطعام كالفواكه والخضروات واللحم 	 

والعظم وأكياس الشاي والقهوة وقشر البيض 

والجبن والمأكوالت البحرية والخبز والباستا 

واألرّز. 

نفايات الحدائق كالعشب واألغصان.	 

يمكنك وضع المناشف الورقية المخّضبة بالطعام 	 

 .FOGO وعلب البيتزا المستعملة في برميل

ما الذي ال يمكن رميه في برميل FOGO؟

جميع أنواع األكياس البالستيكية.	 

القمامة كالمحارم الورقية واإلبر واألدوية 	 

والبطاريات والمعادن والزجاج والحفاضات 

ونفايات البناء واألحجار والتربة وبراز 

الحيوانات.

من يحصل على صندوق FOGO صغير 

)caddy(؟

سوف تحصل جميع المنازل على caddy )صندوق 

صغير(، وعلى رزمة من أكياس التبطين الخضراء. 

كيف تستعمل صندوق FOGO الصغير 

وبرميل FOGO؟

ضع كيس تبطين داخل الصندوق الصغير.	 

 	.caddyضع فضالت الطعام في الـ

عند امتالء الكيس البالستيكي ضع الكيس في 	 

.FOGO برميل

 	.caddyاغسل الـ

بّطن الـcaddy بكيس بالستيكي جديد. 	 

لست مضطراً الستخدام الـcaddy أو أكياس 	 

التبطين. يمكنك أيضاً استخدام مستوعب خاص بك.  

FOGO برميل

FOGO caddy

ضع جميع فضالت الطعام 

caddyفي الـ

فضالت طعام

العضـويـة الـطعام  مـواد 

مـواد الـحدائق العضـويـة
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من أين أحصل على المزيد من المعلومات؟ 

 1300 362 360  هاتف:  

www.wollongongwaste.com.au العنوان اإللكتروني: 

feedback@wollongongwaste.com.au  :البريد اإللكتروني

فايسبوك:

إنستغرام:

cityofwollongong
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ضع الكيس داخل برميل 

FOGO

اشتر أكياس تبطين تحمل 

AS4736 الرقم

لست مضطراً الستخدام 

الصندوق الصغير أو كيس تبطين

ُتستخدم مواد FOGO لصنع 

السماد

أكياس تبطين صندوق FOGO الصغير:

يمكنك الحصول على المزيد من أكياس التبطين 	 

من السوبرماركت ومخازن بيع الخردوات وعبر 

اإلنترنت. 

 	 AS4736 اشتر أكياس التبطين التي تحمل الرقم

وعليها رمز النبتة. 

ال تضع أنواعاً أخرى من األكياس البالستيكية في 	 

 .FOGO برميل

لست مضطراً الستعمال أكياس تبطين. يمكنك 	 

رمي فضالت الطعام في برميل FOGO من دون 

كيس. 

متى يتم تفريغ برميل FOGO؟ 

يتم اآلن تفريغ البراميل ذات الغطاء األخضر 	 

)براميل FOGO( مرة كل أسبوع. 

يتم  تفريغ البراميل ذات الغطاء األحمر )براميل 	 

النفايات العامة( مرة كل أسبوع. 

يتم تفريغ البراميل ذات الغطاء األصفر )براميل 	 

إعادة التدوير( مرة كل أسبوعين. 

هل يتوجب عليك استخدام برميل 

FOGO؟ 

يعود أمر استخدام برميل FOGO إليك. إن 

استخدامك لبرميل FOGO مفيد للبيئة ويخّفض من 

كمية النفايات في ُحفر النفايات.  

كيف تخّفض من رائحة برميل FOGO؟ 

ضع طبقة من قصاصات الحديقة وأوراق الشجر 	 

والعشب تحت فضالت الطعام وفوقها. 

ثّلج فضالت الطعام التي تفوح منها الرائحة 	 

كالمأكوالت البحرية واللحم وضعها في برميل 

FOGO في يوم تفريغ النفايات. 

ضع برميل FOGO في الخارج أسبوعياً حتى ولو 	 

يكن ممتلئاً.

ضع برميل FOGO في بقعة مظللة جيدة 	 

التهوئة. 

رّش بيكربونات الصودا داخل البرميل. 	 

اغسل البرميل بالماء من الخارج، ودعه يجّف. 	 

إذا كان البرميل أو غطاؤه متشققاً، اتصل على 	 

الرقم أدناه.


