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 ການ ນ� າ ກັບ ມາ ໃຊ້ ຄື ນ ໃໝ່:  ບ�່  ອະນຸຍາດ  ໃຫ້  ທຸລະ ກິດ  ໃນ ເມື ອງຊີ  ແອັດ  ເທີ  ລ ຖ້ິມ ສິ່ ງ ຂອງ ທີ່  ສາມາດ ນ� າ ກັບມາ ໃຊ້ ຄື ນ ໃໝ່ ໄດ້ ໃສ່ ຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ.

 ການ ຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ:  ບ�່  ອະນຸຍາດ  ໃຫ້  ທຸລະ ກິດ  ໃນ ເມື ອງຊີ  ແອັດ  ເທີ  ລ ຖ້ິມ ສິ່ ງ ຂອງ ທີ່ ສາມາດ ຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ  ເປັນ ປຸ໋ ຍ ໄດ້ ໃສ່ ຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ.

 ການບັນຈຸ ພັນ:  ທຸລະ ກິດ ໃນ ເມື ອງ ຊີ  ແອັດ ເທີ  ລ ຕ້ອງ ໃຊ້ບັນຈຸ ພັນອາຫານ  ແລະ  ເຄື່ ອງ ດື່ ມທີ່  ສາມາດ ຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ ຫຼື  ສາມາດ  
  ນ� າ ກັບ ມາ ໃຊ້ ຄື ນ ໃໝ່ ໄດ້. 

ບ�່  ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ມີ  ສິ່ ງ ທີ່  ສາມາດ ນ� າ ກັບ ມາ ໃຊ້ ຄື ນ ໃໝ່  ຢູ່ ໃນ ຂີ  ້ ເຫຍື ້ ອ: ປະມວນ ກົດ ລະບຽບ ເທດສະບານ ເມື ອງ ຊີ  
ແອັດ ເທີ  ລ (21.36.083)
ກ� ານົດ ໃຫ້ ທຸລະ ກິດ ທຸກ ພາກສ່ວນ ແຍກ ເຈ້ຍ,   ເຈ້ຍ ແຂງ, ຂວດ  ແລະ  ໂຖ ທີ່  ເປັນ ແກ້ວ, ຈອກ ປລັສຕິກ  ແລະ  ເຈ້ຍ, ຂວດ  ແລະ  ໂຖ ທີ່   ເປັນ ປລັສຕິກ, 
ກະປ໋ ອງອາ ລູມີ ນຽມ  ແລະ ກ່ົວ,  ແລະ ສິ່ ງ ເສດ ເຫຼື ອ ຈາກ ເດີ່ ນ ບ້ານ  ອອກ ຈາກຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ. ບ�່  ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ມີ ສິ່ ງ ເຫ່ົຼາ ນີ ້  ຢູ່ໃນ ຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ (  ມີ  ຜົນ ຕ້ັງ ແຕ່ ວັນ ທີ   
1 ກ� ລະກົດ 2014).

ບ�່  ອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີ  ອາຫານ  ຢູ່ ໃນ ຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ: ປະມວນ ກົດ ລະບຽບ ເທດສະບານ ເມື ອງ ຊີ  ແອັດ ເທີ  ລ (21.36.082)
ກ� ານົດ ໃຫ້ ທຸລະ ກິດ ທຸກ ພາກສ່ວນ ແຍກ ອາຫານ  ແລະ  ເຈ້ຍ ຫ�່  ອາຫານ ແບ ບບ�່  ໄດ້ ເຄື ອບ ທີ່  ປົນ ເປື ້ ອນທັງ ໝົດ  ເຊັ່ ນ ວ່າ  ເຈ້ຍ ເຊັດ ມື , ຜ້າ  ເຊັດ ທີ່  ເປັນ ເຈ້ຍ  
ແລະ ກ່ອງ ພິດ ຊ້າ ອອກ ຈາກ ຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ. ບ�່  ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ມີ ສິ່ ງ ເຫ່ົຼາ ນີ ້  ຢູ່ໃນ ຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ (  ມີ  ຜົນ ແຕ່ ວັນ ທີ  1 ມັງກອນ 2015). 

ຄ� າ ສ່ັງ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຈຸ ພັນ ອາຫານ: ປະມວນ ກົດ ລະບຽບ ເທດສະບານ ເມື ອງ ຊີ  ແອັດ ເທີ  ລ (21.36.086)
1. ກິນ ຢູ່ ໃນ ຮ້ານ: ຮ້ານ ອາຫານ  ແລະ ທຸລະ ກິດ ບ� ລິ ການ ອາຫານ ທີ່  ຂາຍ ຫຼື   ສະໜອງ ອາຫານ ຢູ່ ໃນ ກ່ອງ ບັນຈຸ ແບບ ໃຊ້ ເທື່ ອ ດຽວ  ແມ່ນ ຖື ກ ກ� ານົດ ໃຫ້  ໃຊ້ 

ວັດ ສະດຸ ທີ່  ສາມາດ ຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ ໄດ້ ສ� າລັບ ການ ບ� ລິ ການອາຫານ ນ້ັນ. ອາດ ຈະ ໃຊ້ ຜະລິ ດ ຕະພັນ ປລັສຕິກ ຫຼື  ເຈ້ຍ ທີ່  ເຄື ອ ບປລັສຕິກ ສ� າລັບ ການ 
ບ� ລິ ການຈັດ ຕຽມ ອາຫານ ພຽງ ແຕ່ ຖ້າ ຫັຼງ ຈາກ ການ ໃຊ້ ພວກ ມັນ ມີ  ຄວາມ ສະອາດ ພຽງພ�  ທີ່  ຈະ ເກັບ ເອົ າ ມາ ນ� າ  ໃຊ້ ຄື ນ ໃໝ່ . 

2. ຫ�່ ກັບບ້ານ:ວັດ ສະ ຫຸ້ມ ຫ�່  ອາດ ຈະ ເປັນ ແບບ ນ� າກັບ ມາ ໃຊ້ ຄື ນ ໃໝ່ ຫຼື   ແບບ ຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ ໄດ້ ສ� າລັບ ການ ບ� ລິ ການ ແບບ ຫ�່  ອາຫານ ກັບ ບ້ານ.  
(ມີ  ຜົນ  ແຕ່ ວັນ ທີ  1 ກ�  ລະ ກົດ, 2010).

3. ຫ້າມ:ຫ້າມ ບ�່  ໃຫ້ ບັນດາທຸລະ ກິດ ໃຊ້ ວັດ ສະ ດຸ ຫຸ້ມ ຫ�່  ທີ່  ເປັນໂຟມປລັສຕິກ (StyrofoamTM). (ມີ  ຜົນ ແຕ່ ວັນ ທີ  1 ມັງກອນ 2009). 

ການ ຮັກສາ ໃຫ້  ວັດ ສະດຸ ທີ່  ສາມາດ ນ� າ ກັບ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່  ໄດ້  ແລະ ຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ ໄດ້ ຢູ່ ນອກ ສະຖານ ທີ່  ຝັງ ຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ ຈະຊ່ວຍ ຫຸຼດ ສິ່ ງ ເສດ ເຫຼື ອ  ແລະ ມົນ ລະ ມິດ.  ໂດຍ ການ ປ່ຽນ ມາ ໃຊ້ 
ວັດ ສະ ດຸ ຫຸ້ມ ຫ�່  ທີ່  ນ� າ ກັບ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່ ໄດ້  ຫຼື  ຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ ໄດ້, ບັນດາ ທຸລະ ກິດ ສາມາດ ຫຸຼດ ການ ບ� ລິ ການ ກ� າຈັດ ຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ ຂອງ ເຂົ າ  ເຈົ ້ າ  ແລະ ປະຢັດ ເງິ ນ ໄດ້. ການ ໃຊ້ ພາຊະນະ ບັນຈຸ 
ທີ່  ສາມາດ ຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ ໄດ້ ເທ່ົາ ນ້ັນ  ເຮັດ ໃຫ້ ທຸລະ ກິດ ມີ  ຄວາມ ສະດວກ ໃນ ການ ກ� າຈັດ ຖ້ິມ  ດ້ວຍ ຂ້ັນ ຕອນ ດຽວ ທີ່  ງ່ າຍດາຍ ໃສ່ ຖັງ ເກັບ ສິ່ ງ ທີ່  ສາມາດ ຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ ໄດ້.

ຂ� ້ ກ� ານົດດ້ານການ
ບ� ລິ ການອາຫານ

 greenbusiness@seattle.gov www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness 206-343-8505

ຕິດ ຕ�່  ຫາ ໂຄງການທຸລະ ກິດ ສີ ຂຽວ ຂອງ Seattle Public Utilities 
 ເພ່ືອ ຂ�  ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼື ອ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ຟຣີ  ສ� າລັບການ ປະຕິ ບັດ ຕາມ ຄ� າ ສ່ັງ ເຫ່ົຼາ ນີ ້ .
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 ສິ່ ງ ສະ ສົມ ໃນ ເຮື ອນຄົວ ຂອງ ຮ້ານ ອາຫານ
(ມີ   ຫຼາຍ ພາສາ)

ຂ� ້  ມູນ ຜູ້ ໃຫ້ ບ� ລິ ການ

 ຜູ້ ໃຫ້ ບ� ລິ ການ ເກັບ ຂີ ້  ເຫຍື ້  ອ

ຂ�  ເອົ າ ໂປ ສ ເຕ້ີ  ແລະ ປ້າຍ ຕິ ດຖັງ ຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ ຟຣີ  ຫຼື  ສ້າງ ໂປ ສ ເຕ້ີ ຂອງ ທ່ານ ເອງ ໄດ້ ທີ່  www.seattle.gov/util/ForBusinesses/SolidWaste/FoodYardBusinesses/Commercial/WastePosterOrderForm.

 ແຫ່ຼງຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼື ອ ຟຣີ

 greenbusiness@seattle.gov www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness 206-343-8505

ການບ� ລິ ການເກັບຂີ ້ ເຫຍື ້ ອ
ລາຍ ຊື່  ຕິດ ຕ�່  ສ� າລັບ ຜູ້ ໃຫ້ ບ� ລິ ການ 
ເກັບ ຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ ທີ່  ຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ ໄດ້  ແລະ 
ສາມາດ ນ� າ ກັບ ມາ ໃຊ້ຄື ນ ໃໝ່ ໄດ້. 

ບັນຈຸພັນ
 ລາຍ ຊື່  ຕິດ ຕ�່  ສ� າລັບ ຜູ້ ສະ
ໜອງ  ແລະ ຜູ້ ຜະລິ ດ ບັນຈຸ 
ພັນທີ່  ສາມາດຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ ໄດ້  
ແລະ ນ� າ ກັບ ມາ ໃຊ້ ໃໝ່ ໄດ້.

ຖັງໃສ່ຂີ ້ ເຫຍື ້ ອ
ລາຍຊື່ ຕິດຕ�່ ສ� າລັບຜູ້ສະ
ໜອງແລະຜູ້ຜະລິ ດຖັງ
ໃສ່ຂີ ້ ເຫຍື ້ ອພາຍໃນອາຄານ.

ຕິດ ຕ�່  ຫາ ໂຄງການ ທຸລະ ກິດ ສີ ຂຽວ ຂອງ Seattle Public Utilities ສ� າລັບ ຂ� ້  ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ບັນຈຸ ພັນ, ຖັງ ຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ  ແລະ ການ ບ� ລິ ການ.

ທຸລະ  ກິດ  ການ  ບ� ລິ ການ  ອາຫານ

RECOLOGY CLEANSCAPES

ຂີ ເຫຍື ້ ອ|ນ� າກັບມາໃຊ້ໃໝ່|ຍ່ອຍສະຫຼາຍ

WASTE MANAGEMENT

ຂີ ເຫຍື ້ ອ|ນ� າກັບມາໃຊ້ໃໝ່|ຍ່ອຍສະຫຼາຍ

REPUBLIC

ນ� າກັບມາໃຊ້ໃໝ່|ຍ່ອຍສະຫຼາຍ

CEDAR GROVE

ນ� າກັບມາໃຊ້ໃໝ່|ຍ່ອຍສະຫຼາຍ

SEADRUNAR

ນ� າກັບມາໃຊ້ໃໝ່

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

ພ້ືນ ທີ່  ຮັບ ປະທານ ອາຫານ ໃນ ຮ້ານ ອາຫານ (ຊຸດ ສາມຢ່າງ)

Para más información, llame al 206-343-8505.
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*Embalaje probado para compost: www.resourceventure.org/foodpluscompostables

Coloque estos elementos en su contenedor de basura Coloque estos artículos en su contenedor de reciclaje
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Basura Reciclaje

 ປ້າຍ ຕິດ ຖັງ ເກັບ ຂີ ້  ເຫຍື ້ ອ


