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Што е електронски отпад?

Fact Sheet Four: Products you do not
put in any bin

Производи кој не
се фрлаат во било
која канта
Што е домашниот отровен
отпад?
Домашниот отровен отпад може да ги повреди
луѓето и околината. Отстранување на овој отпад
на безбеден начин е важно за да се зачуваат
нашите водоводи, земја и квалитетот на воздухот.
Домашните отпадоци кој се отровни вклучуваат.
•
•
•
•
•
•

Киселини и алкаоди
Шишиња за гас
Флурoсценти светла како и туби
Хемикали за базени
Пламенливи производи
Електронски отпад

Електронски отпад или е-отпад е израз за стари
комјутери, принтери, скенери, мп3, мобилни
телефони,телевизори,цд или двд рикордери како и
електронски игри и консоли.
Ваквите производи содржуваат материи во пластика
и тешки железа кој со одот на времето стануваат
отровни и распаѓаат.

Како безбедно да се отстранат
е-отпадоците?

Дамашните отровни отпади се метеријали кој не
треба да ги ставате во никоја канта.
Домашиот отровен отпад може да се отстрани на
сладниов начин.
•
•

Однесување во Тамала Парк и центарот за
преработка во Балката
Однесување на ден кога ќе се одреди за
отстранување на домашен отровен отпад.
Ваквите денови се огласуваат на локално
нивоу. Моторно масло и Асбестос не се
прифајќаат на ваквите денови.

Повеќе од 90% од електронските отпадоци може
да се рециклираат со самото нивно однесување
во центарот за рециклирање во Тамала Парк или
Балката.(видетеа адресата на задната страна) Вашата
општина може да организира ден
за собирање на електронските
отпадоци. Ваквите одлуки се
огласуваат на локално нивоу.
Е-отпадоците нема да се
рециклираат ако ги ставите
во жолтата канта.

Што правите со
флуросцентните светла?

Како да се отстранат
батериите?
Ставетеги батериите во кантата за рециклирање на
батерии. Ваквите канти се наоѓаат на неколку локации
во вашата општина. Следниве се типови на батерии кој
се прифајќаат.
• АА и ААА во големина батерии (батерии за една
употреба како и батерии за полнење)
• C и D во големина батерии како и батерии петлици
(пример од сатови)
• 9В и 6В батерии( пример од ламба/светилки
батерии)

Јаветесе кај вашата општина за да дознаете каде се наоѓа
канта за рециклирање на батерии.
Дали знаете дека во Западна Австралија ние фрламе
18 милиони домашни батерии секоја година? Од
тоа 97% се наоѓаат во самата депонија каде нивните
оклопи распаѓаат и со тоа му дозволуваат на железните
и хемиските компоненти да се исфилтрираат во
околината.

“Дали знаете дека батериите може да
се рециклираат во улични светла и авто
делови”

Флуросцентните светла се одлични за штедење
енергија и долготрајни но тие имаат мала содржина
отровен меркур кој може да биде штетен како за
луѓето така и за околината. Флуросцентните светла
може безбедно да се рециклираат ако ги однесите
во Тамала парк или во центарот за рециклирање во
Балката.
Прашајте во вашата општина за бесплатнен пакет за
собирање на искористени флуросцентни светла. Кога
ќе го наполнете пакетот однесетего во Тамала
парк или во центарот за рециклирање во
Балката за безбедно отстранување.

Телефонски броеви во
вашата локална општина
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.
Tamala Park
1700 Marmion Ave,
Mindarie
Phone 9306 6303

Open Tues – Sun
Hours 7am – 4.45pm

Recycling Centre Balcatta
238 Balcatta Rd,
Balcatta
Phone 9345 8555

Open 7 Days
Hours 7.30am – 4pm

(Both closed Christmas Day, New
Years Day and Good Friday)

