
Gunoiul reciclabil și colectarea gunoiului 
se schimbă în Taunton Deane de la 
începutul lunii noiembrie 2021.

 
 

Pregătește-te 
pentru 
Reciclează 
mai mult

dacă aveţi nevoie de aceste informaţii 
într-un alt format, cum ar fi litere mari, 
braille sau altă limbă, vă rugăm să 
contactaţi consiliul judeţean la 
0300 3048000

Urmăriți Punga dvs. 
Albastră Strălucitoare. 

Este semnul că lucrurile 
sunt pe cale să se schimbe 

și va sosi chiar înainte 
de începerea noului serviciu.

De ce să reciclăm mai mult?
Somerset deţine un record de reciclare excelent,
dar totuși aproximativ jumătate din conţinutul
mediu al unui coș de gunoi ar putea fi reciclat.

 
 

Vrem să vă ajutăm să reduceţi deșeurile, 
protejând mediul și să ajutăm la
combaterea schimbărilor climatice.

 
 

Aflați mai multe
Pentru informaţii despre Recycle More,accesează 
somersetwaste.gov.uk/recycle-more
și înscrieţi-vă la e-newsletter-ul nostru.

Urmăriţi-ne pe Facebook și Twitter
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Informaţii importante în interior



Majoritatea oamenilor din Somerset reciclează.
Facem lucrurile mai ușoare pentru toată lumea pentru a 
recicla mai mult și pentru a ajuta la protejarea mediului

 
 

De la începutul lunii 
noiembrie, puteţi recicla 
aceste elemente suplimentar 
în fiecare săptămână 
împreună cu totul deja reciclat.

Un nou container de reciclare, Punga Albastră Strălucitoare, va fi livrat 
cu o săptămână sau două înainte ca lucrurile să se schimbe. Se pliază 
plat, are o greutate la bază pentru a nu fi luată de vânt ușor și este 
ţinută închisă cu un capac fixat cu scai.

 

Aceasta înseamnă că ceea ce trebuie să puneţi în fiecare container 
se va schimba.

Pentru că poţi recicla mai mult, gunoiul dvs. va fi colectat la fiecare trei săptămâni. 
Ziua și ora colectării dvs. se poate schimba.

 

Vă vom trimite un 
calendar al zilei de colectare 

și mai multe informații 
înainte de începerea 

noului serviciu.

 

Reciclează mai mult vine în South Somerset în iunie. Mendip 
are deja serviciul și restul județul va urma în curând.

Baterii mici de uz 
casnic

Cutii de carton pentru 
alimente și băuturi și 
Tetra Pak

Pregătește-te pentru a recicla mai mult
Comandaţi containere
Toată lumea poate avea cutii de reciclare verzi și negre și coșuri 
pentru deșeuri alimentare. Comandaţi sau înlocuiţi cutiile sau coșurile 
noi GRATUIT utilizând meniul online My Waste Services la 
somersetwaste.gov.uk sau sunaţi consiliul judeţean.

 
 

 

Fă-o online
Meniul My Waste Services somersetwaste.gov.uk face rapid și ușor 
să solicitaţi servicii, să raportaţi probleme, să descărcaţi un calendar 
de zi de colectare și să primiţi actualizări utile.

Contactaţi-ne
Aceasta este o schimbare importantă și suntem aici pentru a vă ajuta.
Vizitaţi somersetwaste.gov.uk/recycle-more pentru mai multe 
informaţii despre Recycle More și înscrieţi-vă la e-newsletter-ul nostru.

 

•Contactaţi-ne folosind My Waste Services la 
somersetwaste.gov.uk

•Sunaţi la consiliul judeţean 0300 3048000

Obiecte electronice mici, 
cum ar fi fierbătoare sau 
prăjitoare de pâine

 

Cutii de mâncare, 
vase și tăvi din plastic


