GHID DE UTILIZARE

ECOINSULA

BRASOV

STIMATE UTILIZATOR,
Primăria Municipiului Brașov în colaborare cu operatorul de
salubrizare Comprest a adoptat un sistem inovativ pentru
efectuarea unei colectări separate a deşeurilor municipale,
din dorința simplificării modului de gestionare al acestora şi
de a lăsa libertatea utilizatorului să colecteze în zilele şi la
orele la care acesta doreşte.
În acest sens, a fost amplasată în zonă o ECOINSULĂ
informatizată și automatizată, o ecostructură cu un aspect
estetic plăcut, care eficientizează procesul de colectare.

OBIECTIVUL NOSTRU este acela de a devia de la depozitare
o cantitate cât mai mare de deșeuri, reducând la minim
volumul de deșeu REZIDUAL, dar și de a folosi o cantitate
cât mai crescută de materiale reciclabile ca resurse,
introducându-le în noi cicluri de producție.

CUM SE UTILIZEAZĂ ECOINSULA?
1) Apropie cardul personal (pe care l-ai

primit prin grija operatorului de salubrizare
și a asociației de care aparți) de cititorul
optic ce se regăsește pe panoul de gestiune
al ecoinsulei. Astfel, gurile de încărcare se
vor debloca.
2) Îndreaptă-te spre gura de încărcare
corespunzătoare deșeurilor pe care dorești
să le arunci (rezidual - gura de încărcare
neagră, plastic și metal- gura de încărcare
galbenă, hârtie și carton - gura de încărcare
albastră, sticlă - gura de încărcare verde).

3) Foloseste senzorul de proximitate

pentru a deschide gura de încărcare,
printr-o simplă apropiere a mâinii de
acesta.

4) Introdu sacul cu deșeuri în gura de încărcare.
5) După introducerea sacului, gura de încărcare se va închide

automat, confirmând ulterior finalizarea procesului.

Sunt câțiva pași simpli, prin care vei contribui şi tu la păstrarea
unui mediu înconjurător mai echilibrat ecologic, ce va fi lăsat
ca moştenire copiilor noştri, având o calitate mai bună decât
ceea ce am primit noi.

CUM COLECTĂM DEȘEURILE?
Întrucât modul în care sunt colectate deșeurile generate este foarte
important, îți oferim în continuare câteva informații de care trebuie să
ții cont atunci când precolectezi deșeurile la tine acasa.

DEŞEU REZIDUAL

DA
Resturi alimentare, conţinutul sacului de la aspirator,
scutece de unică folosinţă, reziduurile de la animalele
de apartament, mucuri de ţigară, şerveţele folosite şi
ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramic (de la
vesela spartă), precum şi alte tipuri de deşeuri care nu
pot fi reciclate.

NU
Deşeu care poate fi reciclat sau valorificat, pământ şi pietre,
ambalaje contaminate cu substanţe periculoase, deşeuri medicale
(ace de seringă), deşeuri periculoase.

HARTIE SI CARTON

DA
Ambalaje de hârtie şi carton, ziare, reviste, cărţi, caiete,
hârtie de împachetat, cartonaşe, pungi de hârtie, cutii
de carton pentru încălţăminte şi alimente (paste, orez,
sare, altele), cutii de detergent, hârtie tipărită şi
corespondenţă, hârtii care conţin şi alte materiale (de
exemplu fereastra de plastic de la plicurile de
corespondenţă sau de pe alte ambalaje), ambalaje de
hârtie şi carton curate, cartoane de ouă, tuburile de
hârtie igienică şi prosoape de bucătărie.
Deșeurile trebuie să fie necontaminate, pliate pentru a reduce
volumul acestora, iar elementele adezive sau de metal vor fi
eliminate în prealabil.

NU
Coperţi plastifiate, hârtie murdară de adeziv sau alte substanţe,
hârtie cerată, hârtie termică pentru fax sau hârtie autocopiantă,
tapet, hârtie pergament, hârtie de copt, pahare şi farfurii de
carton/plastic.
Acestea se vor depozita în gura destinată deşeurilor reziduale.

MASE PLASTICE SI METAL

DA
Recipiente din PET, flacoane, forme din HDPE, PP, PS,
LDPE de la produse cosmetice, detergent, produse
alimentare, folie şi pungi de plastic, vase din plastic
pentru flori de provenienţă casnică, forme din plastic
pentru produsele congelate, plase de fructe şi legume,
saci de plastic, accesorii pentru haine, bandă pentru
legat pachete, doze și conserve de aluminiu sau metal,
tuburi metalice de
alimente/cosmetice, vase de
aluminiu, capace metalice.
Deșeurile trebuie să fie necontaminate, presate pentru a
reduce volumul acestora, iar elementele adezive sau de
hârtie de pe recipiente vor fi eliminate în prealabil.

NU
Ambalaje contaminate (produse poluate), tuburi de cauciuc,
tacâmuri de plastic, jucării, brichete, toate recipientele din plastic
amestecat cu alte materiale (aluminiu, hârtie, etc), obiecte
metalice murdare.
Acestea se vor depozita în gura destinată deşeurilor reziduale.

STICLA

DA
Sticle de orice culoare (albă, maro, verde), borcane;
ambalaje de sticlă de la produse cosmetice.
Deșeurile trebuie să fie necontaminate, fără capace.

NU
Ambalaje de sticlă murdare sau cu conţinut, ceramică şi porţelan,
ochelari, vase de jena, cristal.
Acestea se vor depozita în gura de deşeuri reziduale.
Corpurile de iluminat se vor depozita în locuri autorizate conform
legislaţiei deşeurilor de echipamente electrice si electronice.
Geamurile provenite din activităţile de construire şi/sau
desfiinţare se vor depozita în locuri autorizate conform legislaţiei.

+40 268 414 974

www.comprest.ro

comprest@comprest.ro

