
Isang brochure ng  
impormasyon sa pag-uuri  
sa pinanggagalingan 
Lumalapat lamang ang impormasyon sa mga 
pribadong sambahayan
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Ano at paano ka dapat umuri sa pinanggagalingan? 
Ang basura na inuuri sa pinanggagalingan ay maaaring i-recycle. Kapag nag-recycle kami ng basura, mas 
kaunti kaming nagpaparumi kaysa sa paggawa ng mga produkto mula sa mga bagong materyales. 
 
Ang bawat sambahayan/kooperatiba ng pabahay/magkasamang pagmamay-ari ay dapat mag-uri sa 
pinanggagalingan gamit ang mga sisidlan ng basurang ibinibigay ng MOVAR. Ang lahat ng sisidlan ay 
mayroong mga tatak sa takip, at saka iba't ibang kulay para gawing mas madali ang pag-uuri:  
 

ASUL: Cardboard, papel at mga karton ng inumin 

LIGHT GREY: Plastik na pagpapakete 

BERDE: Salamin at metal na pagpapakete mula sa mga produkto ng pagkain at inumin 
ITIM: Pangkalahatang basura 
 
Para sa plastik na pagpapakete maaari kang mamili sa pagitan ng pag-uuri na nasa sisidlan o sa 
isang plastik na supot. 

MAARING 
MABAGONG SISTEMA 
NG KOLEKSYON NG BASURA
Kung magaling sa pag-uri ang iyong sambahayan sa pinanggagalingan, ang dami ng 
pangkalahatang basura ay nababawasan.  
Pinahihintulutan nito kami na maghandog nang mas maliit na mga sisidlan ng basura o hindi 
mas madalas ang koleksyon ng pangkalahatang basura.  Binabawasan nito ang bayad sa 
koleksyon ng basura. Tingnan kung ano ang maihahandog ng iyong munisipalidad

Kailangan nang mas malaking sisidlan? Hindi kasama ang sisidlan ng pangkalahatang basura, maaari 
mong lakihan ang mga sukat ng ibang sisidlan nang hindi nagtatamo nang mas mataas na mga 
bayad. 
 
Kung may mangilan-ngilang kapitbahay na gustong magbahagi ng mga sisidlan ng koleksyon 
ng basura, kontakin ang MOVAR. Binabawasan nito ang dami ng mga sisidlan ng basura at 
nagreresulta sa mas mababang mga bayad sa koleksyon ng basura sa karaniwan.

Ang pangkalahatang basura ay mahalagang mas mahal kaysa sa ibang uri ng 
basura. Palagi itong isang benepisyo para mag-uri sa pinaggagalingan – pareho 
sa kapaligiran at sa iyong pitaka.
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Alam mo ba na ang... 
Cardboard at papel ay nagiging mga bagong produkto tulad ng toilet paper, papel 
na pangkusina at papel ng printer.  Ang karton ng inumin ay nagiging mga bagong 
produkto tulad ng mga drawing pad, folder, envelope at pagel ng printer.

CARDBOARD, PAPEL 
AT MGA KARTON  
NG INUMIN 

(sisidlan na may asul na takip)

Ano ang uuriin? 

Cardboard at papel tulad ng mga diyaryo, magasin, advertising, mga kahon 

ng pizza, kahon ng itlog, kinulubot na cardboard, atbp. Mga karton para sa 

gatas, juice, iniinom na yoghurt, sauce ng mga pudding, sarsa, atbp. 

 
Tanging cardboard, papel at mga karton ng inumin ang maaaring ilagay sa 

sisidlan. Ang mga ito ay hindi dapat maikulong ng hal. mga plastik na supot.  

 
 

SALAMAT NA LANG:  
Mga ring binder, mga librong matigas ang likod, makintab na papel na 

pambalot at narumihan ng pagkain/langis/pintura/varnish, atbp. 

 
Ang karton ng loterya: Para lumahok dapat mong banlawan, itupi at isiksik 

ang mga karton ng inumin sa isang “log”.  Anim na karton ay inilalagay 

sa isang pangpitong karton. Isama ang iyong pangalan at numero ng 

telepono Ilagay ang karton sa loob ng sisidlan para sa cardboard,  

papel at mga karton ng inumin. Tingnan ang: www.grontpunkt.no
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Alam mo ba na ang... 
Plastik na pakete ay nakagagawa ng mga bagong produkto ng plastik tulad ng mga plastik 
na supot, supot ng dumi at damit na balahibo ng tupa.

PLASTIK NA 
PAGPAPAKETE  
(malinaw na supot o sisidlan  
na may takip na grey)

 
Ano ang uuriin? 

Lahat ng uri ng plastik na pakete tulad ng mga botelya, lata, mga sisidlan, 

foil, pitsel, tray ng bulaklak, atbp.  

 
TANDAAN! Ang pakete ay dapat walang laman, malinis at binanlawan sa 

malamig na tubig kung kinakailangan. 

 

 
SALAMAT NA LANG:  

Muwebles sa hardin, mga kagamitan sa kusina, mga plastik na lata, plastik 

na timba, plastik na tubo, pansuot sa ulan, mga laruan, mga botelyang 

naglaman ng mapanganib na basura tulad ng langis/pintura/varnish/

glue/pansidi ng lighter atbp.
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Alam mo ba na ang... 
Ang salamin ay nagiging bagong baso, insulation, materyales ng daluyan, konkretong 
salamin. Tinutunaw ang metal sa bagong hindi lutong materyales.

SALAMIN AT METAL NA 
PAGPAPAKETE MULA 
SA MGA PRODUKTO NG 
PAGKAIN AT INUMIN
(sisidlan na may berdeng takip)

PLASTIK NA 
PAGPAPAKETE  
(malinaw na supot o sisidlan  
na may takip na grey)

Ano ang uuriin? 

Tanging pakete mula sa mga produkto ng pagkain at inumin tulad ng 

mga garapon, botelyang babasagin, mga tubo ng panangkap, lata ng 

panangkap, mga delatang paninda, atbp.  

Tanging paketeng salamin at metal mula sa mga produkto ng pagkain 

at inumin ang dapat maitapon sa sisidlan. Ang mga ito ay hindi dapat 

maikulong ng hal. mga plastik na supot.  

 
TANDAAN! Ang pakete ay dapat walang laman, malinis at binanlawan sa 

malamig na tubig kung kinakailangan.

 
 

SALAMAT NA LANG:  

Ang mga palayok, kawali at takip, kasangkapan, piyesa ng sasakyan, 

piyesa ng bisikleta, mga salaming may panlaban sa apoy, basong 

inuminan, kristal, porselana, ceramics, mga salamin, salamin ng bintana, 

bumbilya, fluorescent tube, pakete para sa mapanganib na basura para sa 

naturan tulad ng langis/pintura/varnish/glue, atbp.
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PANGKALAHATANG 
BASURA 
(sisidlan na may itim na takip)

Alam mo ba na ang... 
Ang enerhiya ng pangkalahatang basura ay nire-recycle sa pamamagitan ng 
pagkasunog.

Ano ang uuriin? 

Basura kung saan walang magkahiwalay na sistema ng pagre-recyle, 

bilang halilmbawa mga mahimulmol, maruming plastik ng pakete at papel, 

mga tela, plastik na bagay, basurang pagkain at kaunting porselana at 

ceramics, atbp.  

 

 
SALAMAT NA LANG: 

•	 Malalaking	bagay	na	ba
sura	tulad	ng	muwebles,	mga	bisikleta,	 

 basura ng gusali at demolisyon, atbp.   

•	 Elektrikal	at	elektro
nikong	basura	tulad	n

g	mga	bumbilya,	lampara,		

 radyo, umiilaw na sapatos, atbp. 

•	 Mapanganib	na	basura	
tulad	ng	mga	baterya,	langis,	pin

tura,	varnish,		

 glue, fluid ng lighter, mga lata ng aerosol atbp.
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DAPAT MO RIN URIIN ANG SUMUSUNOD SA PINANGGAGALINGAN: 
Ang mapanganib na basura ay nagbabadyad ng matinding panganib sa kalusugan at sa kapaligiran. 
Samakatwid mahalagang itapon ang naturang basura sa tamang paraan.  
Ang mapanganib na basura tulad ng langis, pintura, pagmamantsa, varnish, glue, mga baterya, mga lata 
ng aerosol, atbp. ay maaaring maipadala sa Miljøbilen o sa aming mga istayon sa pagre-recyle. Maaaring 
itapon ng mga pribadong indibidwal ito nang walang gastos sa mga pasilidad na ito.  
 
Ang mga basurang elektroniko at elektrikal tulad ng mga wire, lampara, bumbilya, cell 
phone, atbp. ay maaaring maipadala sa aming mga istasyon ng pagre-recycle o sa Miljøbilen. 
Maaaring itapon ng mga pribadong indibidwal ito nang walang gastos sa mga pasilidad na ito.  
 
Ang medikal na basura ay maaaring maipadala sa mga parmasya. 
 
Ang basura ng hardin ay hindi dapat itapon sa kalikasan dahil maaaring magambala ng mga 
halamang panghardin ang ating katutubong kahalamanan. Ang basurang panghardin ay dapat 
maitapon sa mga lalagyan ng abono o maipadala sa aming mga istasyon ng pagre-recycle.  
Ang mga sanga, dahon, damo at puno na may diyametrong hanggang 15 cm ay maaaring 
maipadala sa aming mga istasyon ng pagre-recyle nang walang bayad.  
 
Ang malalaking bagay tulad ng muwebles, bisikleta, basura ng gusali at demolisyon, atbp. ay 
maaaring maipadala sa aming mga istasyon ng pagre-recycle. Lalapat ang magkakaibang bayad 
para maipadala ang naturang basura.

  
ANG AMING MGA ISTASYON NG PAGRE-RECYCLE:  
Solgård Avfallsplass 
Address sa pagbisita:  
Industriveien 81, 1599 Moss  
Mga oras ng pagbubukas:  
Lunes, Huwebes at Biyernes  
mula 07.30 hanggang 15.00 
Martes at Miyerkules  
mula 07.30 hanggang 19.00  
Sabado mula 09.00 hanggang 13.00   

Vestby Gjenvinningsstasjon 
Address ng pagbisita:  
Industriveien 7, 1540 Vestby 
Mga oras ng pagbubukas:  
Miyerkules at Huwebes  
mula 15.00 hangang 19.00 

www.movar.no         │         renovasjon@movar.no        │ Tel.: +47 69 20 85 50

Kung mayroon kang anumang katanungan sa pag-uuri, mga presyo, 
Miljøbilen o ano pa mang bagay – mangyaring kontakin kami.
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