
Што е FOGO?
FOGO е кратенка за Food Organics Garden 
Organics (Отпадоци од храна, отпадоци 
од градина). Повеќето луѓе во Wollongong 
имаат голема канта за ѓубре со зелен капак. 
Таа сега е вашата FOGO канта. Во неа сега 
можете да фрлате остатоци од храна и отпад 
од градината и таа ќе се користи за изработка 
на компост. 

Што може да ставате во FOGO 
кантата?
•  Остатоци од храна, на пример, овошје, 

зеленчук, месо, коски, кесички од чај, кафе, 
лушпи од јајца, сирење, морска храна, леб, 
тестенини, ориз. 

• Отпадоци од градината, на пример, трева 
и мали гранки.

• Во вашата FOGO канта можете да ставате 
хартиени крпи извалкани со храна и 
користени кутии за пица.

Што не може да се става во FOGO 
кантата? 
• Било какви видови на пластични кеси.
• Ѓубре, на пример, книжни марамици, 

шприцеви, лекарства, батерии, метал, 
стакло, пелени, градежен отпад, камења, 
земја и измет од домашни миленичиња.

Кој ќе добие FOGO кантичка? 
Сите домаќинства ќе добијат caddy (кантичка 
за отпадоци) и пакет со зелени кесички за 
обложување на истата. 

Како можете да ги користите FOGO 
кантичката за отпадоци и FOGO 
кантата?
• Обложете ја кантичка со пластична кеса.
• Ставете ги отпадоците од храна во caddy.
• Кога кесата ќе се наполни, ставете ја во 

FOGO кантата.
• Измијте ја caddy.
• Ставете нова кеса во caddy.
Не мора да ги користите caddy или кесите за 
обложување. Можете исто така да користите 
некој ваша друга канта за отпадоци.

FOGO канта

FOGO caddy

Ставете ги сите отпадоци 
од храна во caddy

Отпадоци од храна
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Каде можам да добијам повеќе информации?
телефон:  1300 362 360  
веб-страница:  www.wollongongwaste.com.au
имејл:  feedback@wollongongwaste.com.au
facebook:
instagram:

cityofwollongong

wollongongcity
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Ставете ја кеса во FOGO 
кантата

Купувајте кеси за 
обложување на канти со 
бројот AS4736

Не мора да ја користите 
кантичката или кеси за 
обложување на кантичка

FOGO се користи за 
изработка на компост

Кеси за обложување на FOGO 
кантичка:
• Можете да купите повеќе кеси за 

обложување на кантичките од 
самопослуги, продавници за железарија и 
преку Интернет. 

• Купувајте кесички со бројот AS4736 и кои 
имаат лого за расад.

• Не ставајте други видови на пластични 
кеси во FOGO кантата.

• Не мора да користите кеси за обложување 
на кантата. Остатоците од храна можете да 
ги ставите во вашата FOGO канта без кеса.

Колку често се празни вашата FOGO 
канта? 
• Кантите со зелен капак (FOGO кантите) сега 

се празнат секоја недела.
• Кантите со црвен капак (канти за општ 

отпад) се празнат секоја недела.
• Кантите со жолт капак (канти за 

рециклирање на отпад) се празнат секоја 
втора недела.

Дали мора да користите FOGO?
Ваш избор е дали ќе го користите FOGO. 
Користејќи го FOGO, ќе и помогнете на 
животната средина и ќе го намалите отпадот 
што оди во депонија.

Како да го намалите мирисот од 
вашата FOGO канта?
• Врз остатоците од храна ставете исечоци 

од градината, лисје и трева.
• Замрзнете ги остатоците од храна кои 

мирисаат, на пример, од морска храна 
и месо, и ставете ги во FOGO кантата на 
денот кога се собира ѓубрето.

• Ставете ја вашата FOGO канта надвор 
секоја недела дури и ако таа не е полна.

• Ставете ја вашата FOGO канта на добро 
проветрено место во сенка.

• Посипете сода бикарбона во кантата.
• Измијте ја со црево и оставете ја да се 

исуши.
• Ако кантата или капакот се распукани, 

јавете се на подолу наведениот број. 


