Település ahol lakik………………….
Hány éves?.....................................
Férfi vagy hölgy?............................

H U L L A D É K O S

TOTÓ

FELNŐTTEKNEK

Lehet-e otthon, a lakásban is szelektíven gyűjteni a hulladékot?
a,
igen, csak oda kell figyelni és elhatározás kérdése
b,
nem, mert kicsi a helyünk és nem fér el még 3 plusz zacskó
c,
igen, de mi inkább egybe gyűjtünk mindent, mert így kényelmesebb
Mit gondol? Mi történik a begyűjtött kommunális hulladékkal (szeméttel)?
a,
újrahasznosul
b,
hulladéklerakóba kerül
c,
komposztálják
A szelektíven gyűjtött hulladékokkal mi történik a továbbiakban Ön szerint?
a,
összeöntik és kiviszik a lerakóra ( már láttam és tudom, hogyan csinálják)
b,
még jobban szétválogatják, és újra hasznosítják
c,
a hulladék égetőbe kerül és hőenergiává alakítják az egészet
Milyen anyagokat dobhatunk ki a gyűjtőszigeteken elhelyezett konténerekbe?
(Színek mellé kérem odaírni a pontozott vonalra az anyag nevét)
Zöld színű konténerbe a ……………………………..
Kék színű konténerbe a……………………………….
Sárga színű konténerbe a…………………………….
Fehér színű konténerbe a…………………………….
Szürke színű konténerbe a…………………………..
Hányszor tölthetik újra a visszaváltható üvegeket?
a,
10-szer
b,
20-szor
c,
40-szer
Ön szerint melyik a legjobb megoldás?
a,
hulladék újrahasznosítás
b,
többször felhasználható anyagok alkalmazása
c,
hulladék megelőzés tudatos vásárlással
KÉREM FORDÍTSON A MÁSIK OLDALRA!

újrahasznosított papír

Szelektíves kérdőív

igen
Van-e a lakóhelye közelében (200m) szelektív hulladékgyűjtő sziget?
Ön vagy családtagjai gyűjtenek-e szelektíven hulladékot?
Tudja, milyen színű gyűjtőedénybe milyen hulladékot kell dobni?
Kaptak-e megfelelő tájékoztatást a szelektív hulladékgyűjtésről?
Összetapossa a műanyag (PET) palackot mielőtt kidobja a gyűjtő edénybe?
Tudják-e, hogy hová kerül a szelektíven gyűjtött hulladék?
Ön szerint összeöntik a szelektíven gyűjtött hulladékot?
Van a környékükön hulladéklerakó, ahová a háztartási hulladék kerül?
Meg van elégedve környezetének tisztaságával?
Mit gondol, van a háztartásában olyan termék, amely hulladékból készült?
Hallott már a „Hulladékból Termék„ vándorkiállításról? Esetleg látta már?
A helyi közszolgáltatóval (begyűjtővel) meg vannak elégedve?
Vásárlásai során, előnyben részesíti a környezetbarát termékeket?
Vásárláskor figyel arra, hogy a termék csomagolása mennyi hulladékot termel?

újrahasznosított papír

nem

