Saan Ito Napupunta?
Tingnan kung ano ang napupunta sa iyong recycling, basura na mula sa pagkain
o bakuran o mga basurahan

Recycling

Linisin at ilagay ang mga gamit sa mga kariton, hindi sa mga plastik at mga kahon.
Walang Pagkain. Walang Likido. Walang Mga
Nag-iisang Plastic Bag.

Papel

Mga takip (3 pulgada o mas malapad)

Mga kariton at kahon

Sobrang bakal (mas maliit sa 2ft. x 2ft. x 2ft.)

Piniping cardboard

Mga plastik na bote, garapon, tub

Coated paper

Mga plastik na tray, baso, lalagyan

Mga bote at garapon

Mga plastik na paso

Mga Lata

Mga plastic bag (magkakasama)

Aluminum foil

Mga bote ng gamot (walang mga resetang vial)

Pagkain+Mga Compostable

Malinis dapat ang packaging upang ma-recycle.

Recyclable

Basura

Malinis! Madumi!
Pakibanlawan
at I-recycle!

Compost na Pagkain. Hindi Na Ito Basura!

Walang Mga Plastic Bag. Walang Plastik. Walang Bakal. Walang Salamin. Walang Dumi ng Hayop.

Karne, isda, gatas at keso

Mga compostable na lalagyan at item

Mga buto, tinik at balat

Mga tisyu at napkin

Latak ng kape at mga filter
Prutas at gulay

Mga uncoated paper bag

Pasta, tinapay, grains at kanin

Mga malangis na cardboard pizza box

Mga lalagyan ng tsaa

Mga uncoated paper plate

Basura

Gutay-gutay na papel
(ihalo sa basura mula sa bakuran)
Damo at mga dahon
Mga halamang pambahay (walang mga paso)
Mga sanga
(mas maliit sa 4 na talampakan x 4 na pulgada)

Tingnan ang likod ng pahina para sa mga pagpipilian sa muling paggamit at pagre-recycle.
Walang Pagkain. Walang Mga Recyclable.
Walang Basura Mula Sa Bakuran.

Mga foam na lalagyan

Mga takip(hindi lalapad nang 3 pulgada)

Coated paper na nilagyan ng pagkain

Lalagyan ng mani (naka-bag)

Ziploc , mga plastic bag ng pagkain

Mga plastik na lalagyan na nilagyan ng pagkain

®

Mga hindi nagagamit na ceramic at glassware Mantika at langis mula sa kusina (nasa ligtas na lalagyan)

Mga sticker ng prutas

Mga utensil

Mga produktong pampersonal na kalinisan

Mga lata ng pintura (walang takip, tuyo at walang
laman)

Mga incandescent light bulb

Mga diaper at dumi ng hayop (naka-bag)

Mga walang lamang toxic na lalagyan

Ang mga produktong naglalaman ng toxic na materyales ay hindi maaaring isama sa basura mula sa pagkain at bakuran, recycling at iba pang basura.
Hindi ka sigurado kung saan ito napupunta? Alamin sa www.seattle.gov/util/lookitup.
www.seattle.gov/util 206-684-3000 TTY 206-233-7241
Ang impormasyong ito ay ginagawang available kapag hiniling upang mapagsilbihan ang mga taong
may kapansanan at nangangailangan ng tulong sa translation.

Saan Ito Napupunta?
Mga Serbisyo ng Pangongolekta
Mga residente ng apartment/condo: Makipag-ugnayan sa iyong manager para sa mga serbisyong ito.

Gamit na motor oil: Libre

Electronics (Mga computer, TV, monitor)

Kinokolekta nang walang singil sa iyong recycling day.
Ilagay ang langis sa 1 galong plastic jug na may screw-on na takip
sa tabi ng iyong recycling cart.
Limitasyon: 2 jug bawat pagkolekta.

Kinokolekta nang may singil. Tumawag sa 206-684-3000.

Beyond the Curb

Malalaking item (Muwebles, mga appliance, atbp.)
Kinokolekta nang may singil. Tumawag sa 206-684-3000.

Bumisita sa www.seattle.gov/util/lookitup upang i-recycle
ang mga item na ito sa mga lokal na drop-off location.

Electronics at mga cell phone
Mga baterya

Foam na packaging

Mga kutson

Gamot

Mga fluorescent bulbs at tube

Mga sangkap sa konstruksyon

Damit, muwebles at mga kasangkapan sa bahay

Malinis na kahoy

Mga Delikadong Materyales

Hindi pinapayagan sa recycling, dumi na mula sa bakuran at basura.

Ang mga produktong may markang “CAUTION,” “WARNING,”
“DANGER” o “POISON” ay maaaring mangailangan ng ibang paraan
sa pagtatapon ng delikadong basura.

Impormasyon para sa pagtatapon ng delikadong materyales:
206-296-4692 o www.HazWasteHelp.org

www.seattle.gov/util 206-684-3000 TTY 206-233-7241
AP3-15

Naka-print sa 30-50% post-consumer recycled paper.
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