Usaha jasa boga di Seattle wajib menggunakan
sedotan mudah mengompos mulai 1 Juli 2018.*
Penggunaan sedotan plastik sekali pakai dan alat
makan plastik terlarang.*
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KEKECUALIAN:
Persyaratan bahwa semua alat jasa boga sekali pakai mudah mengompos atau layak daur ulang
saat ini tidak berlaku untuk:
	Sedotan minum plastik fleksibel sekali pakai apabila diperlukan
oleh pelanggan karena kondisi medis atau fisik dan bagi mereka
yang tidak cocok dengan sedotan kertas mudah mengompos
fleksibel. Di luar itu, sedotan harus mudah mengompos atau
dirancang untuk layak digunakan ulang.
Sendok soda plastik tebal bergagang panjang sekali pakai apabila
	
dibutuhkan dan digunakan untuk minuman kental dan diidentifikasikan
sebagai tidak mudah mengompos oleh usaha jasa boga kepada pelanggannya.
	Foil logam, kertas berpermukaan foil logam, dan kertas komposit rekayasaan yang
digunakan untuk membungkus makanan panas seperti hamburger dan burrito.
Mangkuk porsi (dua ons dan kurang), jika digunakan untuk makanan panas atau
	
memerlukan penutup dan diidentifikasikan sebagai tidak mudah mengompos oleh usaha
jasa boga kepada pelanggannya.

KIAT & SARAN:
	Kami mendorong usaha jasa boga untuk menjaga pasokan sedotan plastik fleksibel
tetap tersedia bagi pelanggan dengan kondisi medis atau fisik. Sebagian orang
membutuhkannya untuk minum.
Kami mendorong usaha jasa boga untuk menggunakan kemasan mudah mengompos
	
kapan saja mungkin, menyediakan sedotan dan alat makan mudah mengompos hanya atas
permintaan, dan menggunakan dispenser apabila menyediakannya untuk pelanggan.
Kami mendorong penggunaan produk yang tahan lama. Kemasan sekali pakai adalah
	
praktik yang boros. Menggunakan bahan yang layak digunakan ulang dapat membantu
menghemat uang dan mengurangi limbah!
Hubungi kami untuk bantuan. Tahun ini tekanan SPU adalah pada upaya melanjutkan
	
penjangkauan dan menyediakan pendidikan kepada bisnis. Mempunyai pertanyaan
atau sedang berupaya ke arah kepatuhan? Hubungi Program Bisnis Hijau untuk meminta
Dokumen Pelaporan Kepatuhan mengenai langkah terinci ke arah kepatuhan.

Tim kami di sini siap untuk membantu! Hubungi Program Bisnis Hijau SPU untuk bantuan:
GreenBusiness@Seattle.Gov | 206-343-8505 | seattle.gov/util/GreenYourBusiness
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Persyaratan Sedotan & Alat Makan
TERLARANG DIBOLEHKAN

Alat Makan dan Sedotan
Plastik Sekali Pakai

Alat Makan Mudah Mengompos, Sedotan
Kertas Mudah Mengompos, dan Sedotan
Plastik Mudah Mengompos

Rangkuman Persyaratan
Perabot Jasa Boga Seattle:

SMC 21.36.086

Mulai 1 Juli 2010, usaha jasa boga terlarang dari menjual atau menyediakan makanan untuk

ADA KIAT, ALAT,
DAN KEKECUALIAN
DI DALAM!

konsumsi di dalam atau di luar tempat usaha dengan atau dalam perabot jasa boga sekali pakai.
Mulai 1 Juli 2018, kekecualian sementara terhadap sedotan dan alat makan berakhir. Pelarangan
perabot jasa boga sekali pakai mencakup pelarangan terhadap sedotan plastik dan alat makan
plastik*.
Alternatif mudah mengompos yang disetujui dibolehkan. Bahan mudah mengompos yang disetujui menandakan
	
kemasan dan perabot jasa yang sudah diuji dan disetujui di fasilitas kompos komersial setempat.
Sedotan minum plastik fleksibel sekali pakai dibolehkan apabila diperlukan oleh pelanggan karena kondisi medis atau fisik.
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Sedotan Plastik Sekali Pakai
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