ПАМ’ЯТКА БЕЗПЕКИ
ПРАВИЛА СОРТУВАННЯ ПАПЕРУ

ОСНОВНІ ДІЇ
ПІД переробленню:
ЧАС ПОЖЕЖІ
Не підлягає
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• рухатися за знаками напрямку руху

Підлягає переробленню:
PET або PETE пляшки;
пляшки та флакони HDPE,
PEHD чи PE, кришечки;
поліетилен у вигляді
плівки чи флакону;
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і Pure Pak
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101 – Служби ДСНС України. Пожежна частина
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Увага! Електронна версія на сайті: www.ns-plus.com.ua
Роздрукуйте для роботи

