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انتقال کاغذهاي باطله به 
کارتنهاي مخصوص توسط 

پرسنل

انتقال پسماندهاي شبه خانگی به 
سطل هاي آبی با کیسه آبی 

توسط پرسنل

انتقال پسماندهاي عفونی به 
سطل زرد با کیسه زرد توسط 

پرسنل

 –انتقال پسماندهاي شیمیایی 
دارویی به سطل هاي سفید و 
کیسه هاي سفید توسط پرسنل

تیز و  انتقال پسماندهاي نوك 
برنده به سیفتی باکس توسط 

پرسنل

جمع کردن کیسه ها و سیفتی باکس پس از پر شدن 

از حجم آن توسط خدمات ¾

برچسب گذاري و ثبت نام بخش و فرد جمع آوري 
کننده  بر روي کیسه ها توسط خدمات

قرار دادن زباله هاي عفونی درون کیسه هاي مقاوم 
به حرارت توسط خدمات

قرار دادن کیسه هاي برچسب گذاري شده درون 
لیتري توسط خدمات 240سطل هاي 

انتقال دادن کلیه زباله هاي عفونی به جایگاه  پسماند 
در ساعات مشخص توسط پرسنل خدمات

سیفتی باکسزباله هاي عادي زباله هاي شیمیاییزباله هاي عفونی

قرار دادن زباله هاي  عادي گاري هاي 
چرخ دار توسط مسئول جایگاه پسماند

بی خطر سازي زباله ها به وسیله 
دستگاه اتوکالو توسط مسئول جایگاه 

پسماند

قرار دادن زباله هاي بی خطر شده 
در گاري هاي چرخ دار توسط 

مسئول جایگاه پسماند

انتقال زباله ها به محل دفع 
زباله ها با ماشین حمل زباله 
هاي عفونی توسط شهرداري

بی خطر سازي به وسیله دستگاه اتوکالو 
توسط مسئول جایگاه

قرار دادن زباله ها در گاري هاي چرخ دار 
توسط مسئول جایگاه پسماند

انتقال زباله ها به محل دفع زباله ها 
با ماشین حمل زباله هاي  شیمیایی 

توسط شهرداري

انتقال زباله ها به حمل دفع زباله توسط 
شهرداري با ماشین حمل زباله هاي عادي
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