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លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
សេវាកម្មអា
 ហារ

ការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ៖ បណ្
ដា អាជីវកម្មនៅ Seattle មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់របស់ដែលអាចកែច្នៃឡ�ើងវ ិញបាន នៅក្នុងធុងសំរាមឡ�ើយ។
ការធ្វើជីកំប៉ុស៖ បណ្
ដា អាជីវកម្មនៅ Seattle មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់របស់ដែលអាចធ្ើវជីកំប៉ុសបាន នៅក្នុងធុងសំរាមឡ�ើយ។
សំបកវេចខ្ចប់៖ បណ្
ដា អាជីវកម្មបម្រើសេវាកម្មអាហារនៅ Seattle ត្រូវប្រើសំបកវេចខ្ចប់ភេសជ្ជៈ និងអាហារ ដែលអាចកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ

		 ឬអាចធ្វើជីកំប៉ុសបាន។

របស់ដែលអាចកែច្នៃឡ�ើងវ ិញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានក្នុងសំរាម៖ ច្បាប់ក្រុង Seattle (21.36.083)

តម្រូវឲ្យគ្រប់អាជីវកម្មធ្ើវការញែកចេញពីសំរាមនូវក្រដាស, ក្រដាសកាតុង, ដបកែវ និងក្រឡកែវ, ពែងប្លាស្ទិក និងពែងក្រដាស, ដបប្លាស្ទិក និងក្រឡ
ប្លាស្ទិក, កំប៉ុងអាលុយមីញូ ៉មនិងកំប៉ុងសំណប៉ា ហាំង, និងកាកសំណល់ធ្លាស្មៅ។ របស់ទាំងនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានក្នុងសំរាមឡ�ើយ
(មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2014)។

អាហារ មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានក្នុងសំរាម៖ ច្បាប់ក្រុង Seattle (21.36.082)

តម្រូវឲ្យគ្រប់អាជីវកម្មធ្ើវការញែកចេញពីសំរាមនូវរាល់អាហារ និងក្រដាសដែលមិនមានស្រោបស្រទាប់ការពារសម្រាប់ខ្ចប់អាហារ ដូចជាក្រដាសជូត,
កន្សែងក្រដាស និងប្រអប់ភីហ្សា។ របស់ទាំងនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានក្នុងសំរាមឡ�ើយ (មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ 2015)។

បទបញ្
ជា អំពីសំបកវេចខ្ចប់អាហារ៖ ច្បាប់ក្រុង Seattle (21.36.086)

1. ការបរ ិភោគក្នុងហាង៖ បណ្
ដា ភោជនីយដ្ឋាន និង អាជីវកម្មបម្រើសេវាកម្មអាហារ ដែលលក់ឬផ្ដល់អាហារដាក់ក្នុងប្រអប់ឬវត្ថុផទុក
្ ដែលប្រើតែម្ដង ត្រូវ
បានតម្រូវឲ្យ ប្រើវត្ថុផទុក
្ ដែលអាចធ្ើវជីកំប៉ុសបាន សម្រាប់សេវាបម្រើការបរ ិភោគក្នុងហាង។ ផលិតផលក្រដាសដែលមិនមានស្រោបប្លាស្ទិក ឬ

ផលិតផលប្លាស្ទិក អាចនឹងប្រើសម្រាប់ សេវាបម្រើការបរ ិភោគក្នុងហាង ប្រសិនប�ើត្រូវបានសម្អាតបានគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីឱ្យគេប្រមូលយកទៅធ្ើវការ
កែច្នៃឡ�ើងវ ិញ។

2. ការខ្ចប់អាហារយកទៅក្រៅ៖ សំបកវេចខ្ចប់អាចនឹងជាប្រភេទដែលអាចធ្វើការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ ឬធ្វើជីកំប៉ុសបាន ស
 ម្រាប់សេវាការខ្ចប់អាហារ
យកទៅក្រៅ៖ (មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2010)។
3. ហាម៖ បណ្
ដា អាជីវកម្មត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងការប្រើសំបកវេចខ្ចប់ស្នោ ប្លាស្ទិក (StyrofoamTM)។ (មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ 2009)។
ការមិនចោលវត្ថុដែលអាចធ្វើការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ ឬធ្វើជីកំប៉ុសបាន ទៅក្នុងទីលានចាក់សំរាម ជួយកាត់បន្ថយកាកសំណល់ និងការបំពុលបរ ិស្ថា ន។ តាមរយៈការប្ដូរមកប្រើ
សំបកវេចខ្ចប់ដែលអាចធ្វើការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ ឬធ្វើជីកំប៉ុសបា
 ន បណ្
ដា អាជីវកម្មអា
 ចកាត់បន្ថយសេវាកម្មស
 ំរាម និងសន្សំប្រាក់របស់ពួកគេ។ ការប្រើតែសម្ភារៈបម្រើសេវា

ដែលអាចធ្វើជីកំប៉ុសបា
 ន ផ្ដល់ឲ្យបណ្
ដា អាជីវកម្មន
 ូវប្រយោជន៍នៃដំណ�ើរការបោះចោលដែលងាយស្រួល តែមួយជំហាន ទៅក្នុងធុងប្រមូលរបស់ដែលអាចធ្វើជីកំប៉ុសបា
 ន។

សូមទាក់ទងកម្មវ ិធីអាជីវកម្មបៃតងនៃសេវាកម្មសាធារណៈនៃក្រុង Seattle (Seattle Public Utilities Green Business Program)
ដ�ើម្បីទទួលបានជំនួយនិងធនធានឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការអនុវត្តតាមបទបញ្
ជា ទាំងនេះ។

greenbusiness@seattle.gov
FC2/3-15

www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness

206-343-8505
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អាជីវកម្មប
 ម្រើសេវាកម្មអា
 ហារ

ធនធានឥតគិតថ្លៃ

បញ្
ជា ទិញដោយឥតគិតថ្លៃនូវផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ និងស្លាកបិទធុង ឬបង្កើតផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយតាមតម្រូវការរបស់អ្នក នៅ www.seattle.gov/util/ForBusinesses/SolidWaste/FoodYardBusinesses/Commercial/WastePosterOrderForm។

ការប្រមូលសំរាមពីផ្ទះបាយនៅភោជនីយដ្ឋាន
(មានផ្ដល់ជូនជាច្រើនភា
 សា)

Español

Alimentos
con capacidad
de Compost

Spanish

កន្លែងទទួលទានអាហារនៅភោជនីយដ្ឋាន (មួយឈុតមានបី)

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

Espuma

Coloque estos artículos en su contenedor de reciclaje

Cestas de
productos
alimenticios

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

ស្លាកធុងប្រមូលសំរាម

អ្នកផ្ដល់សេវាប្រមូលសំរាម

RECOLOGY CLEANSCAPES

WASTE MANAGEMENT

REPUBLIC

CEDAR GROVE

SEADRUNAR

សំរាម | ការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ | ការធ្វើជីកំប៉ុស

សំរាម | ការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ | ការធ្វើជីកំប៉ុស

ការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ | ការធ្វើជីកំប៉ុស

ការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ | ការធ្វើជីកំប៉ុស

ការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ

206-250-7500

800-592-9995

206-332-7777

877-994-4466

206-467-7550

info@recologycleanscapes.com

recyclenw@wm.com

infoseattle@republicservices.com

help@cgcompost.com

info@seadrunarrecycling.com

ព័ត៌មានអំពីអ្នកលក់
សូមទាក់ទងកម្មវ ិធីអាជីវកម្មបៃតងនៃ Seattle Public Utilities ដ�ើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីសេវាកម្ម, សំបកវេចខ្ចប់, និងធុងសំរាម។

សំបកវេចខ្ចប់

ធុងប្រមូលសំរាម

សេវាប្រមូលសំរាម

សូមទាក់ទងរកទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់

សូមទាក់ទងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់

សូមទាក់ទងរកអ្នកផ្ដល់សេវាដ�ើម្បី

ដែលអាចធ្វើការកែច្នៃឡ�ើង

សំរាមខាងក្នុង។

ឡ�ើងវ ិញ និងអាចធ្វើជីកំប៉ុសបាន។

និងអ្នកផលិតសំបកវេចខ្ចប់

វ ិញ និងអា
 ចធ្វើជីកំប៉ុសបាន។

greenbusiness@seattle.gov
FC2/3-15

និងអ្នកផលិតធុងប្រមូល

ប្រមូលស
 ំរាមដែលអាចធ្វើការកែច្នៃ

www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness

206-343-8505

