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ზამკვლევი ,მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვის წესების 
შესახებ KZGRL-ში.
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როგორ დავახარისხოთ ნარჩენები?

თუ თქვენ არ იცით როგორ გააკეთოთ 
ეს ან ეჭვი გეპარებათ მის სწორად 
დახარისხებაში,ეს გზამკვლევი, 
დაგეხმარებათ მუნიციპალური ნარჩენების 
მართვაში,რომელიც შეიქმნა სწორედ 
თქვენთვის KZGRL-ში.

ნარჩენების სეგრეგაციის სისტემის 
საერთო(WSSO) ძირითადი პრინციპი არის 
ნედლეულის გამოყოფა არაგადამუშავებადი 
ნარჩენებისგან.რომელიც დაკავშირებულია 
ნარჩენების დახარისხების,საერთო წესების 
ერთობლიობასთან მთელ ქვეყანაში. 
ქაღალდის, მინის, პლასტმასის ცალკეული 
შეგროვება მეტალებთან ერთად, ასევე 
ბიო -ნარჩენების გამოყოფა საშუალებას 
იძლევა მიიღოთ გადამუშავების ყველაზე 
ღირებული ნედლეული.

ქალაქის მაცხოვრებლები ნარჩენებს 
ყოფენ 5 ნაწილად,რომლებიც არის 

შეგროვებული უშუალოდ
მათი საცხოვრებელი ადგილებიდან.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ თავიდან მოიშოროთ დიდი, მოცულობითი ნარჩენები 
და გამოიყენოთ ელექტრული ან ელექტრო სისტემა თქვენი მოგზაურობის 
პერიოდში.ასეთი ნარჩენების შეგროვება ხდება შედგენილი გრაფიკის მიხედვით 
თქვენი საცხოვრებელი ადგილის წინ.თუ კი თქვენ იმყოფებით მოგზაურობაში,არ 
ხართ ვალდებული იზრუნოთ სარემონტო სამუშაოების შემდეგ დარჩენილი 
ნარჩენების შეგროვებაზე,როგორებიცაა:სარკეები ან ფანჯრის მინები.განრიგი 
ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებ-გვერდზე: www.kzgrl.pl

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა,დახარისხებული მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება ხდება
სპეციალურად გამოყოფილი ,მუნიციპალური ნარჩენების დახარისხების პუნქტებიდან.
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2020 წლის იანვრიდან,ლეშნოს რეგიონის 
მუნიციპალიტეტურ უბნებში,დამატებული იქნა
ახალი,ყავისფერი კონტეინერი ბიო 
ნარჩენებისათვის ,სხვა ლურჯ,ყვითელ,მწვანე და 
თეთრ კონტეინერებსა და ტომრებთან ერთად.

ბიო-ნარჩენები შესაძლებელია შეგროვებული 
იქნას მეპატრონის კომპოსტერში,მეპატრონეებს
რომლებსაც არ აქვთ კომპოსტერი,ვალდებულნი 
არიან თავიანთი საკუთრების წინ იქონიონ 
ყავისფერი,ბიო-ნარჩენების ურნა.

ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები
KZGRL– ის ბიოლოგიური ნარჩენების 
შეკრება-შეგროვების პრინციპები

BIO

 √ ბოსტნეულისა და ხილის 
ნარჩენები,

 √ საკვების ისეთი
 √ ნარჩენები როგორიც არის 
ხორცი და ძვლები,

 √ კვერცხის ნაჭუჭები,ყავისა 
და ჩაის ნალექი,

 √ ხილისა და
 √ ბოსტნეულის ნაფცქვენები,

 √ ბალახი,
 √ ფოთლები და 
მცენარის თესლები,

 √ მოკრეფილი და 
ქოთნის

 √ ყვავილები,
 √ მოჭრილიტოტები.

ბიო-ნარჩენების შეგროვება 
მოხდება მხოლოდ სპეციალურად 
განკუთვნილი ყავისფერი 
კონტეინერებიდან - წარწერით 
„ბიო“(„BIO”).

დიდი რაოდენობით ბიო-ნარჩენები 
როგორებიცაა ბალახი,ფოთლები 
ან ხის ტოტები,რომლებიც ვეღარ 
თავსდება სპეციალურ ყავისფერ 
კონტეინერში,შესაძლებელია დაბრუნებული 
იქნას მუნიციპალური ნარჩენების 
შეგროვებისა და გადარჩევის პუნქტებზე.

ბიო-ნარჩენები 
უმჯობესია შეგროვებული 
იქნას ყავისფერ 
კონტეინერებში,დიდი 
მოცულობის ან 
ბიოგადამუშავებად 
პარკებში.

გახსოვდეთ!  

ყავისფერ, ბიო 
კონტეინერში არ:  

 × მოათავსოთ
 × თხევადი 
ნარჩენები,ხორცი, 

 × ძვლები, მიწა,
 × ქვები,ფერფლი და 
ცხოველთა ფეკალიები.

!



ჩვენ ვყრით:

გამჭირვალე მინა ფერადი მინა პლასტმასი და მეტალი

გახსოვდეთ!   
ვიდრე გადააგდებთ რაიმე 

შეფუთვას გამოათავისუფლეთ 
შიგთავსისაგან!

 √ პლასტმასის ბოთლებს,
 √ თავსახურავებს,თუნუქის ქილებს,
 √ მუყაო შეფუთვებს
 √ სასმელისთვის(მაგ. ტეტრა პაკეტი)
 √ პოლიეთილენის პარკებს,
 √ საწმენდი საშუალებებისა და კოსმეტიკის
 √ შეფუთვებს, პლასტმასის ქოთნებს,
 √ ყავის,ტკბილეულის,
 √ კარტოფილის ჩიფსების შეფუთვებსს,
 √ საკვების შესაფუთ ალუმინის ფოლგას.

 √ ფერადი მინის ბოთლები
 √ ფერადი მინის ქილებში
 √ მინის შეფუთვა მაგ. 
კოსმეტიკის შემდეგ

ჩვენ ვყრით:

 √ ჩვენ ვყრით ვიტრაჟის 
ბოთლებს, ვიტრაჟებს, 
მინის შეფუთვას(მაგ. 
კოსმეტიკისთვის).
გამჭირვალე

 √ მინის ბოთლებს, 
გამჭვირვალე მინის 
ქილებს, მინის 
კოსმეტიკურ  
შეფუთვებს.

გახსოვდეთ! 
არ დაამსხვრიოთ მინა, სანამ კონტეინერში 

არ ჩააგდებთ. გადაყარეთ შიგთავსის 
გარეშე. ჩაყარეთ თავსახურები  

პლასტმასსა და ლითონებში  
(ყვითელი კონტეინერი ან ტომარა).

ჩვენ ვყრით:

ჩვენ არ ვყრით: 

 × ჭურჭელს, ქოთნებს, 
ფაიფურს, მაგიდის მინას, 
კრისტალებს,კერამიკულ 
ნაკეთობებს,

 × ფანჯრებს, სარკეებს, 
ელექტრო ნათურებსა და 
ჰალოგენებს,სანთლებს ცვილით, 
ოპტიკურ მინებსა და

 × თბო-იზოლაციურ 
მინებს,თერმომეტრებს, 
მედიკამენტების შეფუთვებს, 
ზეთებსა და გამხსნელებს.

ჩვენ არ ვყრით:
 × ჩვენ არ ვყრით ბოთლებსა და 
კონტეინერებს შიგთავსით,

 × ზეთის შემცველ  
ბოთლებსა და

 × შეფუთვებს,
 × ლუბრიკანტებსა და საპოხ 
მასალებს,მცენარის 
გამანოყიერებელი და დამცავი

 × პროდუქტების შეფუთვებს,
 × საღებავი ნივთიერებებისა 
და ლაქების ამომყვანი 
საშუალებების ქილებს.

!!



ქაღალდი ბიოდეგრადირებადი 
ნარჩენები

 √ ბოსტნეულისა და ხილის 
ნარჩენები,

 √ საკვების ისეთი
 √ ნარჩენები როგორიც არის 
ხორცი და ძვლები,

 √ კვერცხის ნაჭუჭები,ყავისა 
და ჩაის ნალექი,

 √ ხილისა და
 √ ბოსტნეულის ნაფცქვენები,
 √ ბალახი, ფოთლები და 
მცენარის თესლები,

 √ მოკრეფილი და ქოთნის
 √ ყვავილები, 
მოჭრილიტოტები.

 √ ჩვენ ვყრით გაზეთებს, 
ჟურნალებს, წიგნებ, 
რვეულებს,ბროშურებს, 
საკანცელარიო 
ქაღალდებს, მუყაოს

 √ მაგარ ქაღალდს, შესაფუთ 
ქაღალდს, ქაღალდის 
ჩანთებსა და ქაღალდის 
რულონებს.

შერეული

გახსოვდეთ! 
გადაყარეთ ცარიელი და 
დაჭმუჭნული შეფუთვები, 

ქაღალდის ცხვირსახოცები და
ხელსაწმენდები როგორც  

შერეული ნარჩენები.

ჩვენ არ ვყრით: 

 × სასმელის, ქაღალდის, 
კოლოფებს (მაგ. ტეტრაპაქს), 
სველ ან ცხიმიან

 × ქაღალდს, ცვილის ქაღალდს, 
სამშენებლო მასალების 
შეფუთვას (ცემენტი), მომცრო 
საბრძოლო

 × დანადგარების 
შეფუთვებს,ქაღალდის 
შპალერებს, ფოტო 
ქაღალდებსა და 
ფოტოსურათებს, ჰიგიენის

 × საშუალებებს(ბამბის 
ბალიშები, სანიტარული 
ხელსახოცები, ერთჯერადი 
საფენები, ქსოვილები),

 × ქვითრებს.

გახსოვდეთ! 
ბიო-ნარჩენები 

უმჯობესია შეგროვებული 
იქნას ყავისფერ 

კონტეინერებში,დიდი 
მოცულობის ან 

ბიოგადამუშავებად 
პარკებში.

ჩვენ არ ვყრით: 

 × მოათავსოთ
 × თხევადი ნარჩენები,ხორცი, 
 × ძვლები, მიწა,
 × ქვები,ფერფლი და ცხოველთა 
ფეკალიები.

გახსოვდეთ!
არ მოათავსოთ გადახარისხებული, 
შეგროვებული ნარჩენები შერეული 
ნარჩენების კონტეინერში, ნაცარი 

ყოველთვის უნდა იყოს ცივი.

ჩვენ არ ვყრით:
 × ელემენტებსა და 
აკუმულატორებს, 
ვადაგასულ მედიკამენტებს, 
ქიმიკატებს, წებოებს,

 × ცხიმებსა და 
ზეთებს, ჰალოგენ 
და ლედ ნათურებს, 
ვერცხლისწყლის 
თერმომეტრებს, 
საბურავებს,

 × ნამსხვრევებს, ელექტრო 
ნარჩენებს.

 √ ჰიგიენის საშუალებებს, ჭუჭყიან 
და ცხიმიან ქაღალდებს, საკვების 
დაბინძურებულ

 √ შეფუთვებს, ერთჯერად 
საპარსებს, მაგიდის მინას, 
კრისტალებს, კერამიკულ 
ნაკეთობებსა და

 √ ფაიფურს, რეზინისა და 
ლატექსისგან დამზადებულ 
ნივთებს, გატეხილ სათამაშოებს, 
ფეხსაცმელებსა

 √ და ტანსაცმელს, ხორცს, ძვლებს, 
ნაცარს, პენოპლასტებს, ცვილის 
შემცველობის სანთლებსა და

 √ ჩვეულებრივ პარაფინის 
სანთლებს.

ჩვენ ვყრით: ჩვენ ვყრით:ჩვენ ვყრით:

!

! !



ლეშნოს რეგიონის მუნიციპალიტეტების 
,მუნიციპალური კავშირის ყველა 
წევრ კომუნში ხდება მუნიციპალური 
ნარჩენების შერჩევითი შეგროვება, 
სადაც თითოეულ მაცხოვრებელს 
შეეძლება დატოვოს თავისი 
მუნიციპალური ნარჩენები ყოველგვარი 
გადასახადის გარეშე*.

PSZOK-ის ლოკაცია**

* გამონაკლისს წარმოადგენს სარემონტო, სამშენებლო და 
ნგრევის შემდგომი ნარჩენები.ქონების ერთ მფლობელზე, 
მაქსიმუმ. 100 კგ / წელიწადში. რემონტის შემდგომი ნარჩენების 
შემთხვევაში, რომელიც აღემატება ლიმიტში მითითებულ 
ნარჩენების წონას, ქონების მფლობელი ვალდებულია გადაიხადოს 
PSZOK– ის მეწარმის გადასახადი.

მუნიციპალური 
ნარჩენების 
შერჩევითი 
შეგროვება

**მუნიციპალური ნარჩენების შერჩევითი შეგროვება = Punkt Selektrywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)

Gmina Bojanowo
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bojanowie  
Gołaszyn 11, tel. 65 54 56 416

Gmina Gostyń
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych 
w Goli  
tel. 506 182 246

Gmina Jutrosin
Jutrosin  
ul. Polna 3c (teren składu węgla), tel. 667 397 392

Gmina Krobia
Krobia  
ul. Jutrosińska 28a, tel. 65 57 11 783

Gmina Krzemieniewo
Krzemieniewo  
ul. Dworcowa 50 (sklep rolno-ogrodniczy), 
tel. 65 53 60 226

Gmina Krzywiń
Krzywiń
ul. Bojanowskiego 5 (wjazd od ul. Ogrodowej)
tel. 509 029 868, 65 51 70 760

გადადგი ნაბიჯი 

PSZOK– ისკენ! 

Miasto Leszno
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie  
ul. Saperska 23, tel. 65 52 59 295

Gmina Lipno
Lipno  
ul. Spółdzielcza 4, tel. 65 53 40 267

Gmina Miejska Górka  
Miejska Górka  
ul. Ignacego Buszy 5 (teren GS), tel. 65 54 74 173

Gmina Osieczna
Zakład Zagospodarowania Odpadów
Trzebania 15, tel. 65 52 85 032

Gmina Pakosław
Pakosław  
ul. Kolejowa 3, tel. 65 54 78 263

Gmina Pępowo
Pępowo 
ul. Dworcowa 1, tel. 65 57 36 332

Gmina Pogorzela
Pogorzela  
ul. Gostyńska 14a, (teren GS, skład węgla)
tel. 501 037 477

Gmina Poniec
Poniec  
ul. Krobska 39 (teren składu węgla),  
tel. 65 57 31 539

Gmina Rawicz
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych  
w Rawiczu  
tel. 506 181 616

Gmina Rydzyna
Rydzyna teren przy oczyszczalni ścieków  
(wjazd od ul. Przemysłowej), tel. 695 331 339

Gmina Śmigiel
Kompostownia Odpadów Zielonych 
w Koszanowie  
tel. 506 182 297

Gmina Święciechowa
Święciechowa  
ul. Kopernika 6, tel. 691 935 246

Gmina Wijewo
Wijewo  
ul. Wincentego Witosa 52 (teren dawnego SKR)
tel. 601 055 363



რამდენად ადვილია თავი 
ავარიდოთ პრობლემურ ნარჩენებს?
იპოვეთ მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების შერჩევითი 
პუნქტი, რომელიც თქვენთვის მდებარეობით ყველაზე 
მოსახერხებელია .PSZOK არის თვითმომსახურეობის 
დაწესებულება ,მისი თანამშრომლები გიჩვენებენ ადგილს, 
სადაც ნარჩენების დახარისხება ხდება, მაგალითად:

 √ მედიკამენტები – გამოუყენებელი, 
ვადაგასული

 √ ქიმიკატები - სარეცხი საშუალებები, 
გამხსნელები, საღებავები, მელანი, 
საბეჭდი მელანი, წებო, შემკვრელები 
და ფისები, მჟავები, ტუტეები, 
ფოტოგრაფიული რეაგენტები, მცენარეთა 
დაცვის ქიმიკატები.

 √ ელემენტებისა და აკუმულატორების 
ნარჩენები

 √ ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს 
ვერცხლისწყალს -ჰალოგენები და 
ვერცხლისწყლის შემცველი სხვა 
ნარჩენები, მაგ. ენერგიის დამზოგავი 
ნათურები, ლედ ნათურები და 
ვერცხლისწყლის თერმომეტრები.

 √ ბრტყელი მინა - ფანჯრისა და კარის 
მინები

 √ მეორადი საბურავები - ველოსიპედის, 
ეტლის, მოპედის, მოტოციკლისა 
და სატრანსპორტო საშუალებების 
საბურავები, რომელთა მაქსიმალური 
დასაშვები წონაა 3.5 ტონა. ერთ 
საკუთრებაზე 4-მდე საბურავი.

 √ ბიოლოგიური ნარჩენები - ბალახი, 
ფოთლები და სარეველები, პატარა 
ყლორტები, ქოთნის

 √ ყვავილები, ნეშომპალა,ხილისა და 
ბოსტნეულის ნარჩენები, დაკრეფილი 
ყვავილები.

 √ სამშენებლო და ნანგრევი ნარჩენები 
– აგურისა და ბეტონის ნამსხვრევები, 
კერამიკა, ტარის ქაღალდი, 
პოლისტიროლი (უფასოდ მაქსიმუმ 100 კგ 
წელიწადში თითო მოსახლეზე)

 √ მოცულობითი ნარჩენები-ავეჯი,სათამაშო
ები,ხალიჩები,ველოსიპედები

 √ ელექტრული და ელექტრონული 
აღჭურვილობის ნარჩენები(WEEE)-
ყველა სახის მოწყობილობა 
რომელთა გამართული მუშაობა 
ხდება ელექტრო ენერგიის მიწოდებით 
ქსელებიდან,ელემენტებიდან და 
აკუმულლატორებიდან: ტელევიზორის ანტ
ენები,მონიტორები,კომპიუტერები,სარეც
ხი მანქანები, თმის საშრობები და ა.შ.

 √ საკუთრებებიდან შეგროვებული 
,დახარისხებული ნარჩენები (ქაღალდი, 
მინა, პლასტმასი და ლითონები)

PSZOK – ში მომსახურე პერსონალს 
უფლება აქვს უარი თქვას მოწოდებული 
ნარჩენების მიღებაზე, თუ აღმოჩნდება 

რომ:

 × მოწოდებული ნარჩენები დაბინძურებულია
 × სახიფათო ნარჩენების იდენტიფიცირება 
შეუძლებელია

 × არსებობს არასაყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
(მაგალითად, არასაყოფაცხოვრებო 
ქიმიკატები), განსაკუთრებულად დიდი 
რაოდენობა

PSZOK არ იღებს ნარჩენების შემდეგ 
ტიპებს:

 × შერეული მუნიციპალური ნარჩენები
 × ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს აზბეტს
 × მანქანის ნაწილები (მაგალითად, 
ფანჯრები, ბამპერები, ფარები, სალონის 
ნაწილები)

 × საბურავებს ,სატვირთო და სოფლის 
მეურნეობის მანქანებიდან

 × უმარკო ნარჩენებს, იდენტიფიკაციის 
გარეშე (ეტიკეტის გარეშე)

 × შეფუთვაში გაჟონილ ნარჩენებს
 × სამშენებლო და ინდუსტრიულ 
აღჭურვილობას

 × წარმოების შემდგომი ნარჩენები, მათ 
შორის სოფლის მეურნეობის ნარჩენები

გამოყენებული ელექტრონული და ელექტრო 
მოწყობილობების სახით ნარჩენები უნდა 
გადაეცეთ PSZOK– ს იმ მდგომარეობაში, 
რომელშიც დასრულდა მისი გამოყენება.
სახიფათო ნარჩენები, როგორიცაა 
ქიმიური ნივთიერებები, ელემენტები და 
აკუმულატორები, საღებავები, ლაქები, 
გამხსნელები, ჰალოგენ და ლედ ნათურები, 
წებო, მეორადი ზეთები და ცხიმები, 
ვადაგასული წამლები მიწოდებული უნდა 
იქნას ორიგინალ შეფუთვაში, რაც მათ 
სწორად იდენტიფიცირების საშუალებას 
იძლევა.

! გახსოვდეთ:

PSZOK– ები არ იღებენ ნარჩენებს 
ეკონომიკური საქმიანობებიდან, მათ შორის, 
საფერმერო ნარჩენებიდან, მაგ. ტრაქტორისა 

და სატვირთო მანქანის საბურავები, 
სილოსის ფოლგა და საშიში ნარჩენები, 

როგორიცაა კრამიტის ფილები.



ნუ დაწვავთ ნარჩენებს,ნუ 
მოწამლავთ საკუთარ 
თავის და მეზობლებს.

თუ კი თქვენ ეჭვობთ ან არ იცით 
როგორ გაუმკლავდეთ ნარჩენებს, 

შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ან 
მოგვწეროთ. 

Komunalny Związek Gmin  
Regionu Leszczyńskiego

ul. 17 Stycznia 90
64-100 Leszno

tel.: 65 529 49 34
e-mail: sekretariat@kzgrl.pl 

ასევე შეგიძლიათ დაგვეკონტაქტოთ 
www.kzgrl.pl-ის ან ფეისბუქ გვერდის 

საშუალებით.

https://www.facebook.com/kzgrl/ 

საჭირო რჩევა ნარჩენების 
შესახებ

1. ჭურჭლის ზომა მოარგეთ თქვენს საჭიროებებს - 
ნარჩენები, რომლებიც არ თავსდება კონტეინერში 
და მოთავსებულია მის გვერდით არსებულ 
ტომრებში, არ შეგროვდება.

2. პარკები და ნარჩენების კონტეინერები 
განათავსეთ საკუთრების წინ, განსაზღვრული 
გრაფიკით- დილის 6 საათამდე.

3. გახსოვდეთ ,შეაგროვოთ ძლიერი წვიმის 
შემდეგ წარმოქმნილი ნარჩენები და აგრეთვე 
ელექტრონული ნარჩენები,შეგროვების 
გრაფიკი იხილეთ ვებ-გვერდზე :www.kzgrl.pl და 
გამოიყენეთ იგი.

4. დიდი შეფუთვები(მაგ.მუყაოს ყუთები და კილიტა)
არ დატოვოთ კონტეინერის გვერდით,უმჯობესია 
წაიღოთ PSZOK-ში.

5. მუდმივად გააკეთეთ ნიშნულები კონტეინერებზე 
და ამით ნარჩენების შემგროვებელ კომპანიებს 
შესაძლებლობა ექნებათ მათი იდენტიფიცირების.
დეტალები იხილეთ- www.kzgrl.pl-ზე

6. დეკლარაცია-ატვირთეთ 14 დღის განმავლობაში 
საკუთრერბის არსებობიდან ან იმ მომენტიდან 
როგორც კი თქვენი საკუთრების წინ გაჩნდება 
პირველი ნარჩენები.

7. დეკლარაციის შეცვლა-შეცვალეთ ყოველ ჯერზე 
დეკლარაცია(მაგ.თუ თქვენს საკუთრებაში

8. შეიმჩნევა მაცხოვრებელთა რიცხვის ცვლილება-
გარდაცვალება,დაბადება,გადასვლა)გახსოვდეთ 
ატვირთოთ ახალი დეკლარაცია მიმდინარე თვის 
მომდევნო თვის მე-10 დღეს ,რომელ თვეშიც 
მოხდა ცვლილება

9. ელემენტები შეიცავენ ტოქსიკურ 
ნივთიერებებს,მოათავსეთ სპეციალურად 
განთავსებულ კონტეინერებში ან წაიღეთ PSZOK-
ში სკოლებიდან,მაღაზიებიდან,ოფისებიდან.

10. საყიდლების დროს გამოიყენეთ მრავალჯერადი 
ჩანთები. ერთჯერადი გამოყენების ჩანთები 
არის დამატებითი ღირებულება და ნარჩენები, 
რომელთა დაშლას 100 წელი სჭირდება.

11. მოერიდეთ ისეთ პროდუქციას რომელსაც აქვს 
ერთზე მეტი შეფუთვა.

ნარჩენების დაწვით,თქვენ არამხოლოდ 
იუარესებთ თქვენს ჯანმრთელობას არამედ 
იღებთ ფინანსურ დანაკარგს, რადგან 
ნამწვავები საზიანოა ბუხრის საკვამურისთვის, 
რომელშიც თავსდება ე.წ. ჭვარტლი.
ნამწვავს შეუძლია გააჩინოს ცეცხლი, 
დააზიანოს ბუხარი ან ხანძარიც კი 
გამოიწვიოს. თქვენი სახლის ღუმელში 
ნარჩენების დაწვით, თქვენ ხელს უწყობთ 
დიოქსინებისა და ფურანების გავრცელებას 
ატმოსფეროში -ეს არის ყველაზე საშიში 
ქიმიური ნაერთები, რომლებმაც შეიძლება:

 × გაზარდოს კიბოს,სასუნთქი და 
კარდიოვასკულარული დაავადებების 
რისკი.

 × გამოიწვიოს სხვადასხვა ალერგიები და 
კანის სტრუქტურის ცვლილება.

 × გამოიწვიოს თვალის კონუქტივიტი და 
ლორწოვანი გარსის გაღიზიანება.

 × ჩამოაყალიბოს მუდმივი თავის ტკივილი და 
მრავალი სხვა.

ნარჩენების დაწვით, თქვენ ვერ ჭრით 
პრობლემას! წვის შემდეგ დატოვებული 

ნარჩენებით ქმნით პრობლემას!

წვის დროს გამოყოფილი შხამები არ ქრება 
კვამლთან ერთად.,მათი უმეტესობა არის მძიმე 
და ისინი ეცემიან მიწაზე თქვენი საკვამურიდან 
არაუმეტესს ათ მეტრზე.

თქვენს მიერ სწორად 
დახარისხებული ნარჩენები 
აისახება თქვენი შვილების 

უსაფრთხო ძილზე!

! გახსოვდეთ: 


