ماڵەکەت بەتاڵکە لە ژەهر!
 10شێوازبۆ کەمکردنەوەی قەبارەی مادە زیانبەخشە کیمیاویەکان
ڕێگا مەدە منداڵەکانت یاری بکەن بە ئامێری ئەلکترۆنی کۆن ،خشڵی میتاڵی ساختە و شتی
دروستکراو لە چەرمی دەستکرد.
خۆت بەدووربگرە لە یاری دروستکراو لە نایلۆنی نەرم کە لینجە ،بۆندارە یان پێش ساڵی
 ٢٠٠٧دروستکراوە (بڕوانە دیوی پشتەوە).
کااڵی دروستکراو لە پەڕۆ و جلوبەرگ لە دەستی دوو ( )Second handبکڕە .گەربە تازەیی
کریت  -پێش بەکارهێنان بیشۆ وە بەتایبەت ئەو چەشنانە هەڵبژێرە کە نیشانەی ژینگە
دۆستیان لێدراوە  .خۆت لەو جلوبەرگانە بەدووربگرە کە نایلۆنی گەورەیان لێ
چەسپکراوە و ووردەکاری میتالیان پێوەیە.
خۆت بەدووربگرە لەو موبێلیاتانەی کە گڕنەگرن  ،پیسیان پێوەنانوو�سێ یان بە چەرمی
دەستکرد دروستکراون.
هەوڵدە قەبارەی شتومەکی ئەلکترۆنی و یاری نایلۆن لە ژووری نوستندا کەمکەیتەوە.
خواردەمەنی ئیکۆلۆجی هەڵبژێرە.
خۆت بەدووربگرە لە گەرمکردنەوە ،گێڕان و هەڵگرتنی خواردنی گەرم لە تیاهەڵگری
نایلۆن و تیڤاڵدا .لە بری ئەوە شووشە ،پۆرشەلین ،ئاسنە چینکۆ ( )gjutjärnیان
کەلوپەلی ستیل بەکاربهێنە.
ئەو خواردەمەنیانە پێچراوانە هەڵبژێرە کە لە کارتۆندان یان لەو قوتوانەدان کە بەتاڵە لە
مادەی زیانبەخ�شی بایسفینۆڵ .لە فرۆشگاکاندا سڵ لە پرسیارمەکەرەوە!
ئەو شتومەکی پاکوتەمیزی ،شۆردن و بەرهەمی پاککردنەوانە بەکاربهێنە کە مارکەی
ژینگەیان پێوەیە یان بێبۆنن .
زوو زوو تەپوتۆز لێکەرەوە و هەواگۆڕکێ بکە.

زانیاری زیاترو بە زمانی تردەدۆزیتەوە لە:
www.goteborg.se/giftfriforskola
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•ئەو یاریە نایلۆنیانەی فڕێیان دەدەیت ئەگەرپاتریان تێدابوو دەشێت وەک خاشاکی ئەلکترۆنی جیاکرێنەوە .ئەگەرنادڵنیایت کە شتەکان
لە کوێ فڕێ دەدرێن؟ بڕوانە ڕێنماییەکانی خاشاک جیاکردنەوە لەwww.goterborg.se :
•ڕەنگە نیشانەی  E Cبە یاریەکەوە یان بە پاکەتەکەیەوە بێت.

