
FOGO چیست؟  

 Food Organics Garden حروف اول FOGO

Organics )مواد ارگانیک غذایی، مواد ارگانیک 

باغچه( است. بیشتر مردم ولونگانگ سطل های 

بزرگی دارند با در سبز رنگ. این سطل حاال سطل 

FOGO شما است. حاال می توانید از آن برای دور 

ریختن ته مانده غذا و زباله باغچه استفاده کنید 

که برای تهیه کود به کار خواهد رفت.    

چه چیزهایی می تواند در سطل FOGO ریخته شود؟

ته مانده غذا مثل میوه، سبزیجات، گوشت، 	 

استخوان، کیسه چای، قهوه، پوست تخم مرغ، 

پنیر، غذای دریایی، نان، پاستا، برنج. 

زباله باغچه مثل چمن و شاخه های کوچک.	 

می توانید حوله کاغذی آلوده به غذا و 	 

جعبه های پیتزا را در سطل FOGO تان بگذارید.

چه چیزهایی نمی تواند در سطل FOGO ریخته 

شود؟

هر نوع کیسه پالستیکی.	 

آشغال مثل دستمال کاغذی، سوزنها، داروها، 	 

باطری ها، فلز، شیشه، پوشک، زباله ساختمانی، 

سنگ، خاک و مدفوع حیوان خانگی.

چه کسی  FOGO caddy در یافت خواهد کرد؟

همه خانه ها یک caddy )سطل کوچک( و یک 

بسته کیسه آستر سبز دریافت می کنند. 

 FOGO و سطل FOGO caddy طرز استفاده از

چگونه است؟

یک کیسه آستر را در caddy بگذارید.	 

ته مانده های غذایتان را در caddy بریزید.	 

 	 FOGO وقتی کیسه آستر پر شد آن را در سطل

بگذارید.

caddy را بشویید.	 

یک کیسه آستر جدید در caddy بگذارید.	 

الزم نیست از caddy یا کیسه های آستر استفاده 	 

کنید. می توانید از یک ظرف خودتان نیز استفاده 

کنید.

FOGO سطل

FOGO caddy

همه ته مانده های غذایتان 

را در caddy بریزید

ته مانده غذا

غـذایـی ارگانیـک  مـواد 

باغچــه ارگانیـک  مـواد 
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 FOGO کیسه را در سطل

بگذارید

کیسه های آستری را بخرید 

که شماره AS4736 را دارند

الزم نیست که از caddy یا 

کیسه آستر استفاده کنید

FOGO برای تهیه کود به کار 

برده می شود

FOGO caddy کیسه های آستر

کیسه های آستر بیشتری را می توانید از 	 

سوپرمارکت ها، فروشگاههای سخت افزار و 

آنالین تهیه کنید.

 	 AS4736 کیسه های آستری را بخرید که شماره

و آرم یک نهال روی آن باشد.

 	 FOGO سایر کیسه های پالستیکی را در سطل

نگذارید.

الزم نیست از کیسه های آستر سطل استفاده 	 

کنید، ته مانده غذا را می توانید بدون کیسه در 

سطل بریزید. 

سطل FOGO شما هر چند وقت یک بار خالی می شود؟

 	 )FOGO  سطلهایی که در سبز دارند )سطلهای

حاال هر هفته خالی می شوند.

سطلهایی که در قرمز دارند )سطلهای زباله 	 

عمومی( هر هفته خالی می شوند.

سطلهایی که در زرد دارند )سطلهای بازیافت( 	 

هر دو هفته یکبار خالی می شوند.

آیا مجبورید از FOGO استفاده کنید؟

استفاده از FOGO به انتخاب شما است. با استفاده 

از FOGO به محیط زیست کمک می کنید و مقدار 

زباله  در محل دفن زباله را کاهش می دهید. 

چگونه می توانید بوی سطل FOGO خود را کم کنید؟ 

ته مانده های غذا را با بریده های باغچه، برگها 	 

و چمن الیه الیه کنید.

غذاهای ته مانده بو دار مثل غذای دریایی یا 	 

گوشت را منجمد کنید و آن را روز تخلیه زباله 

در سطل FOGO بگذارید.

سطل FOGO تان را هر هفته بیرون بگذارید، 	 

حتی اگر پر نیست.

سطل FOGO تان را در یک محل سایه دار با 	 

تهویه خوب بگذارید.

داخل سطلتان کمی جوش شیرین بپاشید.	 

سطلتان را با شیلنگ آب بشویید و بگذارید 	 

خشک شود.

اگر سطلتان یا در آن ترک دارد با شماره زیر 	 

تماس بگیرید.


