Amharic

አማርኛ

ሪሳይክሊንግንና ብስባሽን ማድረግን አስመልክቶ
ድርጅቶች ማሟላት ያለባቸው ቅድመሁኔትዎች
ድርጅቶች ሪሳይክልና ብስባሽ ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮችን ወደ ጉዳፋ እንዳይጥሉ፣ የ
City of Seattle ከልክሏል።

በቁሻሻ ማጠራቀምያ ውስጥ መጣል ክልክል የሆኑ
ወረቀት

ባኮ

ኩባያዎች

ምግብ

ጣሳዎች
ወረቀት

ጃር

ጠርሙስ
የያርድ ቁሻሻ

ሪሳይክል

ብስባሽ

ከጁላይ 2014 ጀምሮ ድርጅቶች ማሟላት ያለባቸው ካጃንዋሪ 2015 ጀምሮ ድርጅቶች ማሟላት ያለባቸው
የሪሳይክሊንግ ቅድመሁኔታዎች
የብስባሽ ቅድመሁኔታዎች

SMC 21.36.082

በጅርጅቶች የቁሻሻ መጣያ ውስጥ መጠነኛ ሪሳይክል የሚደረጉ ነገሮች ከተገኙ
ቅጣቱ $50 ነው።

የሚታል ቁሻሻን ለማሳነስና የሪሳይክሊንግ ፕሮግራምዎን ለማሻሻል እርምጃዎችን ይውሰዱ።
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘትና የሪሳይክሊንግ ፕሮግራምዎ ለማሻሻል የሚርዱ በነጻ የቀረቡ ምንጮችን ከፈለጉ
ከ Seattle Public Utilities፣ የ Green Business Program ጋራ ይገናኙ።
GreenBusiness@Seattle.Gov | 206-343-8505
www.seattle.gov/util/greenyourbusiness
BZ714

•

Amharic

አማርኛ

ሪሳይክሊንግና ብስባሽ ማድረግን
አስመልክቶ ምክሮች
የሚታል ቆሻሻን ለመቀነስ፤ ዲስፖዛብል (አንዴ ተጠቅሞ
የሚጣሉ) ነገሮችን ከመጠቀም ይቆጠቡ። በምትኩ፣ በተደጋጋሚ
ሊያገለግሉ የሚችሉ፣ ሪሳይክል ሊደረጉና ወደ ብስባሽ ሊቀየሩ
የሚችሉ ነገሮችን ይጠቀሙ።

ተመሳሳይ የሆነ መጠን ነው የምጥለው። በተለያዩ
ሳጥኖች ውስጥ አስቀምጣቸውና ገንዘቤን
እቆጥባለሁኝ። #SeattleGreenBiz ነገሮች።

• ብስባሽ ማድረግና ሪሳይክል፤ እነዚህ ሁለት አገልግሎቶች ፣

ከቁሻሻ ማንሻ አገልግሎት ጋራ ሲነጻጸሩ ከ 30-50 በመቶ የረከሱ
ናቸው።

ከፍ ያለ የሚጣል የጉዳፋ መጠንና አነስ ያለ የብስባሽና
የሪሳይክል የሚደረግ መጠን ማለት፣ ከፍ ያለ የመጣያ
አገልግሎት ወጪ ማለት ነው።

ዝቅ ያለ የሚጣል የጉዳፋ መጠንና ከፍ ያለ የብስባሽና
የሪሳይክሊንግ የሚደረግ መጠን ማለት፣ አነስ ያለ የመጣያ
አገልግሎት ወጪ ማለት ነው።

ሪሳይክል ማድረግን አስመልክቶ ምክሮች
በስራ ቦታ ሪሳይክል ማድረግ

የለቀማ አገልግሎት

• የማጠራቀምያ ሳጥኖችን በግልጽ የሚታይ ምልክት
ይለጥፉባቸው በስራ ቦታዎ ላይ ያሉ የተለያዩ ነገሮች በየት
መጣል እንዳለባቸው የሚያሳዩ ምልክቶችን ይጠቀሙ።

• ሪሳይክል ወይም ብስባሽ ሊደረጉ የሚችሉ ምርቶችና
አነስ ያሉ መጠቅለያ ያሏቸው ምርቶች ካላቸው፣
የእቃ አቅራቢዎችዎን (ሳፕላየሮችን) ይጠይቋቸው።

• ሱስቱንም የማጠራቀምያ ሳጥኖችን (ሪሳይክል፣ ብስባሽ፣
እና የመጣል ጉዳፋ) በአንድ ላይ መካከለና በሆነ ቦታ ላይ
ያስቀምጧቸው።

• የትኛው እቃ ሪሳይክል ወይም ብስባሽ ሊደረግ
እንደሚችል ለማወቅ፣ ከየለቀማ አገልግሎት
ሰጪዎች ጋራ ይገናኙ።

• ሳጥኖችን ጥቅም ላይ ሊውሉ በሚችሉበት በኩሽና ውስጥ፣
እንደ የማሰናጃ ጣብያዎችና የእቃ ማጠብያ ጣብያዎች
አጠቀብ ያስቀምጡ።
• ምግብን ለረጅም ግዜ ሊያገለግሉ በሚችሉ እቃዎች ላይ
ያቅርቡ።

• በኩሽናዎ ውስጥ የሚጠቀሙባቸውን አንዳንድ
ነገሮች እንዴት መለያየት እንደሚችሉ ሰራተኞችዎን
ያስተምሩ።

• የቁሻሻ ለቀማ ኣገልግሎትዎን ይቀንሱ። ባዶ ለሆነ
ሳጥን መክፈል የለብዎትም።
• ሕገወጥ የሆነ መድፋትን ለመከላከል፣ ብዙ ተላላፊ
በበዛበት ቦታ የሚኖሩ የቆሻሻ መድፊያዎችን ወይም
ካርቶችን ይቆልፉ።
• ተጨማሪ በሆነ መንገድ ሪሳይክል ማድረግ ገንዘብ
እንዲቆጥቡ ያስችልዎታል። የአገልግሎት አቅራቢ ጋራ
ይገናኙ አገልግሎት እንዲሰጥዎ ለመጠየቅ።
• የለቀማ አገልጎት ለመጠየቅ፣ ከታች ከተዘረዘሩት
የአገልግሎት አቅራቢዎች ጋራ ይገናኙ።

የለቀማ አገልግሎት አቅራቢዎች
RECOLOGY CLEANSCAPES
ጉዳፋ| ሪሳይክሊንግ | ብስባሻ

WASTE MANAGEMENT
ጉዳፋ| ሪሳይክሊንግ | ብስባሻ

REPUBLIC

CEDAR GROVE

ሪሳይክሊንግ

ሪሳይክሊንግ | ብስባሻ

SEADRUNAR
ሪሳይክሊንግ

(206) 250-7500

(800) 592-9995

(206) 332-7705

(877) 994-4466

(206) 467-7550

info@recologycleanscapes.com

recyclenw@wm.com

infoseattle@republicservices.com

help@cgcompost.com

info@seadrunarrecycling.com

GreenBusiness@Seattle.Gov | 206-343-8505
GreenBusiness@Seattle.Gov
| 206-343-8505 | www.seattle.gov/util/greenyourbusiness
www.seattle.gov/util/greenyourbusiness
BZ714

