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لية ق جمع النفايات تعلي ز   لتدويرعادة االقابلة ل المنز

  لعدة أسابيع النفايات إغالق مركز إعادة تدوير 

ايت ، مفوضة جودة  ي ليكسينغتون ، إنه سيتم إغالق مركز ليكسينغتون إلعادة تدوير يممو ة واألشغال العالبيئقالت نانسي أولتر
ة ف 

 13مواد القابلة إلعادة التدوير السكنية والتجارية لعدة أسابيع اعتباًرا من يوم االثني   الالنفايات و  جمععملية ، وسيتم تعليق النفايات

 .أبريل

ايت   ن أوقالت أولتر
 
ي ت
كة الكما أن يوم الثالثاء.   أصيبت بعطبلفرز باتجاه االقابلة إلعادة التدوير  نفاياتك الحر  اآللة التر َعةالشر

 
َصن  م 

 . COVID-19ء بسبب وبا  ،لمدة ثالثة أسابيع عىل األقلالعمل  متوقفة عن ،هذه اآللة لقطع غيار 

ي بإدخال تحسينات طال انتظارها عىل الم  
ايت: "لقد قمنا عىل مدار العام الماض   ع  وقالت أولتر

ّ
ي مركز إعادة التدوير". "د

ت اآللة كانو  ات ف 

 
ْ
َجت ْرم 

لة قد ب 
 
عط

َ
ت  ." لها  شاملةإلجراء مراجعة الم 

ي أخذ سوف لن  دوير الورق النظيفإعادة تللعلم فإن 
ورق المكاتب،  و  - الورق النظيف كورق الجرائد تتأثر. يمكن للناس االستمرار ف 

، والمَ  ي
يد الورفر ي جميع أنحاء المدينةالمخصصة إل الصفراء صناديق الإىل  -الت والكتالوجات ج  والتر

 .عادة التدوير الموجودة ف 

 
ل اإلحتفاظ يمكن للمواطني    ي المت  

 . النفايات ير تدو مركز إعادة  إىل غاية إعادة إفتتاح خرىاأل قابلة إلعادة التدوير بالمواد الف 
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ي لقد 
قدم المركز خدماته للعديد من التجمعات يو باإلغالق.  النفايات مركز إعادة تدوير تستعمل خدمات تم إخطار المدن األخرى التر

ي السكانية 
 .وسط كنتاكي منطقة ف 
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