Arabic

العربية

متطلبات تقديم الطعام
التدوير :غير مسموح للشركات في سياتل بوضع مواد قابلة إلعادة التدوير في القمامة.
التحويل إلى سماد :غير مسموح للشركات في سياتل بوضع مواد قابلة للتحول إلى سماد في القمامة.
التغليف :يجب على شركات تقديم الطعام في سياتل استخدام تغليف األطعمة والمشروبات القابلة للتحول
		 إلى سماد أو إلعادة التدوير.
غير مسموح بإلقاء المواد القابلة إلعادة التدوير في القمامة :قانون بلدية سياتل ()21.36.083

يتطلب من جميع الشركات فصل الورق والورق المقوى ،والعبوات الزجاجية واألواني ،واألكواب البالستيكية والورقية ،وزجاجات البالستيك
(سار من  ١يوليو .)٢٠١٤
واألواني ،وعلب األلمنيوم والصفيح ،ونفايات الفناء من القمامة .غير مسموح بوضع هذه األشياء في القمامة ٍ

غير مسموح بإلقاء الغذاء في القمامة :قانون بلدية سياتل ()21.36.082

يتطلب أن تفصل جميع الشركات كافة األطعمة وأوراق الطعام المتسخة غير المطلية ،مثل المناديل الورقية ،والمناشف الورقية وعلب البيتزا من
(سار من  ١يناير .)٢٠١٥
القمامة .غير مسموح بوضع هذه األشياء في القمامة ٍ

قانون تغليف الطعام :قانون بلدية سياتل ()21.36.086

 .1تناول الطعام في :يجب أن تستخدم المطاعم وشركات تقديم الطعام التي تبيع أو توفر الطعام في حاويات لالستخدام
مرة واحدة موا ًدا قابلة للتحول إلى سماد في خدمة تناول الطعام .يمكن استخدام المنتجات المغلفة بالبالستيك أو
الورق المغطى بالبالستيك في تقديم الطعام فقط إذا ظلت نظيفة بعد االستخدام بما يكفي لجمعها إلعادة تدويرها.
 .2خدمة توصيل الطعام :يمكن إعادة تدوير التغليف المستخدم في خدمة توصيل الطعام أو تحوله إلى سماد.
(سار في  ١يوليو .)٢٠١٠
 .3ممنوع :يُحظر على الشركات استخدام تغليف من الرغوة اللدائنية (( .)StyrofoamTMسار في  ١يناير .)٢٠٠٩

يقلل اإلبقاء على المواد القابلة إلعادة التدوير والتحول إلى سماد خارج مكب النفايات من القمامة والتلوث .بالتحول إلى التغليف القابل إلعادة
التدوير أو التحول إلى سماد ،يمكن للشركات التقليل من خدمة القمامة الخاصة بها وتوفير المال .سيمنح استخدام الشركات لمواد تقديم قابلة للتحول إلى سماد ميزة عملية
تخلص سهلة وبخطوة واحدة في صندوق تجميع المواد القابلة للتحول إلى سماد.

اتصل ببرنامج Seattle Public Utilities Green Business

للحصول على مساعدة وموارد مجانية لالمتثال لهذه القوانين.

greenbusiness@seattle.gov
FC2/3-15

www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness

206-343-8505

موارد مجانية

Arabic

العربية

شر كا ت تقد يم ا لطعا م

اطلب اإلعالنات وملصقات صناديق المهمالت مجا ًنا أو قم بإنشاء إعالنات ملصقاتك الخاصة من الموقع اإللكتروني

www.seattle.gov/util/ForBusinesses/SolidWaste/FoodYardBusinesses/Commercial/WastePosterOrderForm .

مجموعة مطبخ المطعم

)منطقة تناول الطعام في المطعم (مجموعة من ثالثة
Español

Alimentos
con capacidad
de Compost

Spanish

)(تتوفر لغات متعددة

Recolección Comercial
Alimentos

Verduras

Frutas

Cáscaras y huesos

Cáscaras de huevos,
cáscaras de nueces
(papel cartón)

Pasta y arroz

Pan y granos

Carne, pescado y lácteos

Papel para alimentos usado
Bolsitas
de té

Bolsas de papel, papel de
cocina y periódicos

Cajas de pizza con grasa y cajas de
cartón enceradas

Platos de papel sin recubrimiento
y servilletas

Posos y filtros
de café

Plantas
y flores

Embalaje aprobado para Compost*

*Embalaje probado para compost: www.resourceventure.org/foodpluscompostables

Ni Plástico. Ni Metal. Ni Vidrio.

Reciclaje

Basura

Coloque estos elementos en su contenedor de basura

Envoltorios
de plástico

Papel de
aluminio usado

Coloque estos artículos en su contenedor de reciclaje

Cestas de
productos
alimenticios

Espuma

Cajas y cartón

Cartulina

Papel
Tazas

Envoltorios

Paquetes de
condimentos

Utensilios

Guantes de
látex y plástico

Gomas elásticas
y ataduras
de alambre

Contenedores
Botellas de
Botellas y tarros
plásticos para
plástico
alimentos
(de cualquier color)

Latas de aluminio
y metal

Para más información, llame al 206-343-8505.
FC-8 BOH STD

ملصقات صناديق التجميع

موفرو خدمة التجميع

SEADRUNAR

CEDAR GROVE

REPUBLIC

WASTE MANAGEMENT

RECOLOGY CLEANSCAPES

التدوير

إعادة التدوير| التحول إلى سماد

إعادة التدوير| التحول إلى سماد

206-467-7550

877-994-4466

206-332-7777

القمامة| إعادة التدوير| التحول إلى سماد القمامة| إعادة التدوير| التحول إلى سماد

800-592-9995

206-250-7500

info@seadrunarrecycling.com

help@cgcompost.com

infoseattle@republicservices.com

recyclenw@wm.com

info@recologycleanscapes.com

معلومات البائع
. للحصول على المزيد من المعلومات حول التغليف والصناديق والتقديمSeattle Public Utilities Green Business اتصل ببرنامج

خدمات التجميع

جهات اتصال لموردي الخدمة
لتجميع المواد القابلة إلعادة
.التدوير والتحول إلى سماد

206-343-8505

صناديق التجميع

جهات اتصال للموردين
والشركات المُصنعة
.لصناديق التجميع الداخلية

www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness

التغليف

جهات اتصال للموردين
والشركات المُصنعة
للتغليف القابل إلعادة
التدوير والتحول إلى
.سماد
greenbusiness@seattle.gov
FC2/3-15

