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የሲያትል ከተማ ሕግ የሚያዘው፥

የሲያትል መደብሮች፥
 • ለአንዴ-የሚያገለግሉ የላስቲክ ወይም ወደ ብስባሽ ሊቀየሩ የሚችሉ ይዞ መሄጃ (የገበያ) ኮሮጆዎችን፣ ወይም “ባዮድግሪዳብል፣” “ድግሪዳብል፣” 

“ዲኮምፖዛብል”  ወይም ተመሳሳይ ምልክት የተጻፈባቸውን ኮሮጆዎች ለደምበኞች ላይሰጡ ይችላሉ።

 • አረንጓዴ ወይም ቡናማ ቀለም ያላቸው የላስቲክ ኮሮጆዎችን (እንደ የእርሻ ምርት መያዣ ኮሮጆዎች የመሰሉትን) ለደምበኞች ላይሰጡ ይችላሉ።*  
መደብሮች የተፈቀዱ ወደ ብስባሽ ሊቀየሩ የሚችሉ ኮሮጆዎችን ሊሰጡ ይችላሉ፣ እነሱም አረንጓዴ ወይም ቡናማ ቀለም ያላቸው መሆን አለባቸው*።  

 • የማንኛውንም መጠን ሪሳይክል የሚደረጉ የወረቀት ወይም በድጋሜ የሚያገለግሉ ይዞ መሄጃ ኮሮጆዎችን ለደምበኞቻቸው ሊሰጡ ይችላሉ። ትላልቅ 
የአንድ ባረል 1/8 ኛ መጠን ላላቸው የወረቀት ኮሮጆዎች (882 ኢንች ኪዩብ ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ የወረቀት ኮሮጆዎች ) መደብሮች 5 ሳንቲም 
አነስተኛ የወረቀት ኮሮጆዎች ክፍያ ማስከፈል አለባቸው። 

 › ለወረቀት ኮሮጆዎች የተከፈሉ ክፍያዎች በደምበኞች ደረሰኝ ላይ መጻፍ አለባቸው። የሽያጭ ግብር (ታክስ) ታሳቢ ይሆናል። መደብሮች የወረቀት 
ኮሮጆ ክፍያን ለራሳቸው ያስቀራሉ። 

 › ደንበኞች ክፍያ የሚከፍልባቸው ትላልቅ የወረቀት ኮሮጆዎች፣ ቢያንስ 40 በመቶ ካገልግሎት-በኋላ ሪሳይክል የተደረገ ፋይበር ያሉባቸው መሆን 
አለባቸው፣ እንዲሁም አነስተኛው ሪሳይክል የተደረገው የፋይበር መጠን በኮሮጆው የውጭ ክፍል ላይ መታተም አለበት። 

 › በሁሉም የወረቀት ኮሮጆ መጠኖች ላይ ሪሳይክል የተደረገ የፋይበር ይዘት እና የጽሁፍ ምልክት (ሌብል) ማድረጉ የሚበረታታ ይሆናል።

 › መደብሮች አነስተኛ የወረቀት ኮሮጆዎችን ለደንበኞቻቸው በነጻ መስጠት ወይም ማስከፈል ይችላሉ።

• 2.25 mil ወይም ከዚያ ወፈር የሚሉ የላስቲክ ኮሮጆዎች ዳግመኛ ለአገልግሎት ሊውሉ እንደሚችሉ ይቆጠራሉ። መደብሮች በነጻ ሊሰጡ ወይም 
ደምበኞቻቸውን ሊያስከፍሉ ይችላሉ። 

አረንጓዴ የላስቲክ ኮሮጆዎች*  
(ለእርሻ ምርቶች ለመሳሰሉ)

የእርሻ ምርቶች/ ያልታሸገ ምግብ መያዣ 
ውሃ መልክ የላስቲክ ኮሮጆዎች

አነስተኛ የወረቀት ኮሮጆዎችከላስቲክ የተሰሩ ይዞ ለመሄጃ የሚያገለ
ግሉ የገበያ ኮሮጆዎች

ተፈቅዷል*ድንጋጌው ተፈጻሚ የሚሆነው  
ከጁላይ 1, 2017 ጀምሮ

*ድንጋጌው ተፈጻሚ የሚሆነው ከጁላይ 1, 2017 ጀምሮ

(ክፍያ በፍላጎት ይሆናል።)

ነጻ

የማይመለከታቸው ነገሮች እና ተጨማሪ ዝርዝር መረጃዎች 

ትላልቅ ከወረቀት የተሰሩ   
የገበያ ኮሮጆዎች

5¢
(አነስተኛ የክፍያ መጠን ይጠየቃል።)

SPUBagBan2016

ኮሮጆዎችን የሚመለከቱ  
ድንጋጌዎች

ተከልክለዋል
ተከልክለዋል



ለተጨማሪ መረጃ፥ www.seattle.gov/plasticbagban 206-684-3000

መከልከሉ የማይመለከታቸው፥

 • የስቴት ወይም የፌደራል የምግብ እርዳታ ፕሮግራም ቫውቸሮችን ወይም የጥቅም ካርዶችን 

የሚጠቀሙ ደንበኞች ከዚህ የ 5-ሳንቲም የትላልቅ የወረቀት ኮሮጆ ክፍያ ነጻ ናቸው።

 • መደብር ውስጥ ላልታሸጉ ምርቶች መያዣ ወይም ለአታክልት፣ ለስጋ፣ ለቀዘቀዙ ምግቦች፣ 

ለአበባዎችና ለሌሎች ተመሳሳይ ምርቶች መሸፈኛ የሚያገለግሉ የላስቲክ ኮሮጆዎች ይህ 

አይመለከታቸውም። ከላስቲክ የተሰሩ ኮሮጆዎች አረንጓዴ ወይም ቡናማ ቀለም ሊሆኑ 

አይችሉም።* የተፈቀዱ ወደ ብስባሽ ሊቀየሩ የሚችሉ ኮሮጆዎች ለነዚህ ተግባሮች ይሆናሉ። 

 • በምግብ ቤቶች የተሰናዳ ምግብን ይዞ ለመሄጃ የሚያገለግሉ የላስቲክ ወይም የተፈቀዱ ወደ 

ብስባሽ ሊቀየሩ የሚችሉ ኮሮጆዎች ይሆናሉ።

 • ከላስቲክ የተሰሩ የላውንድሪ ቤት፣ የጋዜጣና  

በር-ላይ-ማንጠልጠያ ኮሮጆዎች ይፈቀዳሉ፣  

ግን አረንጓዴ ወይም ቡናማ ቀለም  

ሊሆኑ አይችሉም።* 

የሚበረታቱ ተግባሮች፥

ዳግመኛ ሊያገለግሉ የሚችሉ  
ኮሮጆዎችን ይምረጡ
 • አንዴ-ብቻ የሚያገለግሉ ኮሮጆዎች አባካኝ ናቸው። 

ደግሞ አብዛኛውን ግዜ፣ የጎርፍ መተላለፊያ 

ቱቦዎችን ይደፍናሉ፣ መንገዶቻችንን ያቆሽሻሉ፣ ውሃ 

መተላለፊያዎቻችንን ይበክላሉ፣ የብስባሽ አፈርን 

ይመርዛሉ፣ እንዲሁም ተጨማሪ ቆሻሻን ይፈጥራሉ።  

የማይመለከታቸው ነገሮች እና መረጃ

የእርሻ ምርት/ስጋ

ያልታሸጉ ምግቦች

ጋዜጣ

የላውንድሪ ቤት

በር ላይ ማንጠልጠያ

ተይዞ-የሚኬድ ምግብ (ቴክአውት) 

የወረቀት ኮሮጆዎች

አሁንም የሚፈቀዱ ኮሮጆዎች

የአስተርጓሚ አገልግሎት ለማግኘት በ 206-684-3000 ይደውሉ።
如需口譯服務請電 206-684-3000。

통역 서비스를 원하시면 206-684-3000 번으로 전화해 주십시오.
Wixii adeegyada turjubaanka fadlan wac 206-684-3000.

Para servicios de traducción, por favor llame al 206-684-3000.
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa 206-684-3000.

Muốn yêu cầu dịch vụ thông dịch xin gọi số 206-684-3000.

*ድንጋጌው ተፈጻሚ የሚሆነው ከጁላይ 1, 2017 ጀምሮ


