Ang mga negosyo sa Seattle na nagsisilbi ng pagkain
ay inaatasang gumamit ng mga compostable straw at
compostable na kagamitan mula Hulyo 1, 2018.*
Pinagbabawal gumgmit ng mga naitatapon na mga
palstik na straw at plastik na kagamitan.*
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Mga Kinakailangan sa Straw at Kagamitan
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MGA EKSEMPSIYON
Ang pag-aatas na lahat ng minsanang-gamit na pampagkaing serviceware ay maaaring
ma-compost o mareresiklo sa kasalukuyan ay hindi mailalapat sa:
	Maitatapong flexible na plastik na straw para sa inumin kung
kailangan ng mga kostumer dahil sa medikal o pisikal na kalagayan
at kung saan ang flexible na compstable na papel na straw ay
hindi angkop. Kung hindi, ang mga straw ay dapat compostable o
dinesenyo para muling magamit.
Ang mga matatapong mahabang hawakang makapal na plastik na
	
kutsara para sa soda kapag kailangan at gagamitin para sa malalapot na inumin at natukoy
bilang hindi mako-compost ng mga negosyong nagsisilbi ng pagkain sa mga kostumr nito.
	Metal foil, metal foil-faced na papel at engineered na composite na papel na ginagamit bilang
pambalot ng mainit na pagkain, tulad ng mga hamburger at burrito.
Mga tasa ng bahagi (2 ounces at mas kaunti), kapag ginamit sa maiinit na pagkain o
	
kailangan ng mga takip at kinilala bilang hindi-compostable ng negosyo sa pagsisilbi ng
pagkain sa mga kostumer nito.

MGA PAYO AT REKOMENDASYON
	Hinihikayat namin ang mga negosyong nagsisilbi ng pagkain na maglagay ng supply
ng mga flexible na plastik na straw para sa mga kostumer na may pisikal o medikal na
kundisyon. Kinakailangan ito ng ilang tao para makainom.
Hinihikayat namin ang mga negosyong nagsisilbi ng pagkain na gumamit ng mga
	
compostable na pakete kapag posible, magbigay ng mga compostable na straws at kagamitan
kapag hiniling lang, at gumamit ng mga dispenser kapag binibigay ito sa mga kostumer.
Hinihikayat namin ang paggamit ng mga matitibay na produkto. Ang minsanang gamit
	
na pakete ay maaksayang kasanayan. Ang paggamit ng mga muling magagamit na
materyales ay makakatulong sa pagtipid ng pera at pagbawas sa basura.
Kontakin kami para sa tulong. Ang pagbibigay-din ng SPU sa taong ito ay sa pagpapatuloy
	
ng outreach at pagbibigay ng edukasyon sa mga negosyo. May mga tanong o nagtatrabaho
patungo sa pagtupad? Kontakin ang Green Business Program para humiling ng Compliance
Reporting Document para madetalye ang mga hakbang patungong pagtupad.

Narito ang pangkat namin para makatulong! Mangyaring makipag-ugnay sa SPU
Green Business Program para sa tulong:
GreenBusiness@Seattle.Gov
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206-343-8505

|

seattle.gov/util/GreenYourBusiness
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Solid Waste Branch
Commercial Composting & Recycling
700 5th Avenue, Suite 4900
PO Box 34018
Seattle, WA 98124-4018

Mga Kinakailangan sa Straw at Kagamitan
IPINAGBAWAL

PINAHINTULUTAN

Compostable na Mga Kagamitan,
Naitatapon na mga Plastik na Kagamitan
Compostable na mga Papel na Straw at
at Straw
Compostable na mga Plastik na Straw

Buod ng mga Kinakailangan
sa Serviceware ng Seattle:

SMC 21.36.086

MGA PAYO,

KASANGKAPAN
Epektibo Hulyo 1, 2010, ang mga negosyong nagsisilbi ng pagkain ay pinagbabawalan na magtinda o
	
magbigay ng pagkain para kainin sa o sa labas ng mga lugar gamit ang naitatapon na serviceware ng pagkain.
AT EXEMPTION SA
Mula Hulyo 1, 2018, ang mga pansamantalang exemption sa mga straw at kagamitan ay mapapaso. Ang
	
LOOB!
pagbabawal sa maitatapong para sa na serviceware ay may kasamang ban sa mga plastik na straw
at plastik na kagamitan*.
Ang mga inaprubahang compostable na alternatibo ay pahihintulutan. Ang inaprubahang compostable ay
	
nagpapakita ng pagpapakete at serviceware na sinuri na at inaprubahan sa isang lokal na pasilidad ng komersyal
na compost.
Ang mga maitatapong flexible na plastik na straw para sa inumin ay pinapayagan kapag kailangan ng mga kostumer dahil
sa medikal o pisikal na kalagayan.
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