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 DAUR ULANG:                     Di Seattle, bisnis tidak boleh membuang barang-barang yang dapat didaur ulang ke tempat  
        sampah bersama sampah lainnya.

 PEMBUATAN KOMPOS:   Di Seattle, bisnis tidak boleh membuang barang-barang yang dapat diproses menjadi  
              kompos ke tempat sampah bersama sampah lainnya.

PENGEMASAN:                    Bisnis jasa makanan di Seattle harus menggunakan kemasan makanan dan minuman yang   
              dapat didaur ulang atau yang dapat diproses menjadi kompos. 

Barang-Barang yang Dapat Didaur Ulang yang Tidak Boleh Dibuang ke Tempat 
Sampah: Kode Kota Seattle (21.36.083)
Mewajibkan seluruh bisnis untuk memisahkan kertas, kardus, botol dan toples kaca, gelas plastik dan kertas, botol dan toples plastik, 
kaleng aluminium dan timah, dan limbah pekarangan dari sampah-sampah lainnya. Barang-barang ini tidak boleh dibuang ke 
tempat sampah bersama sampah lainnya (Berlaku mulai 1 Juli 2014).

Makanan yang Tidak Boleh Dibuang ke Tempat Sampah: Kode Kota Seattle (21.36.082)
Mewajibkan seluruh bisnis untuk memisahkan semua makanan dan kertas yang masih ada sisa makanannya, seperti serbet kertas, 
handuk kertas, dan kotak pizza dari sampah-sampah lainnya. Barang-barang ini tidak boleh dibuang ke tempat sampah (Berlaku 
mulai 1 Januari 2015). 

Peraturan Pengemasan Makanan: Kode Kota Seattle (21.36.086)
1.  Makan di Tempat: Restoran dan bisnis jasa makanan yang menjual atau menyajikan makanan dengan wadah sekali pakai wajib 

menggunakan barang-barang yang dapat diproses menjadi kompos untuk layanan makan di tempat. Plastik atau produk kertas 
berlapis plastik hanya boleh digunakan untuk layanan makan di tempat jika kondisinya cukup bersih untuk didaur ulang setelah 
digunakan. 

2.  Bawa Pulang: Kemasan untuk layanan bawa pulang adalah yang dapat didaur ulang atau dapat diproses menjadi kompos. 
(Berlaku mulai 1 Juli 2010).

3.  Yang Dilarang: Bisnis dilarang menggunakan kemasan busa plastik (StyrofoamTM). (Berlaku mulai 1 Januari 2009). 

Tidak membuang bahan-bahan daur ulang dan kompos ke tempat pembuangan sampah dapat mengurangi limbah dan polusi. Dengan beralih ke 
kemasan yang dapat didaur ulang atau dapat diproses menjadi kompos, bisnis dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mengolah sampah 
dan menghemat uang. Dengan hanya menggunakan jasa yang mendukung proses pembuatan kompos, hal ini memberi keuntungan kepada bisnis 
dengan proses pembuangan yang mudah dan sekali jalan ke dalam bak penampungan sampah yang dapat diproses menjadi kompos.

Persyaratan Jasa  
Makanan

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

Hubungi Green Business Program dari Seattle Public Utilities  
untuk mendapatkan bantuan dan sumber daya gratis guna mematuhi undang-undang ini.
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Penampungan Sampah Dapur Restoran
(Tersedia dalam berbagai bahasa)

Informasi Vendor

Penyedia Jasa Penampungan Sampah

Pesan poster dan label GRATIS untuk tempat sampah atau buatlah poster Anda sendiri di www.seattle.gov/util/ForBusinesses/SolidWaste/FoodYardBusinesses/Commercial/WastePosterOrderForm.

Sumber Daya Gratis

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

Jasa Penampungan 
Sampah
Kontak untuk penyedia jasa 
penampungan sampah daur 
ulang dan sampah kompos. 

Kemasan
Kontak untuk pemasok dan 
produsen kemasan yang 
dapat diproses menjadi 
kompos dan dapat didaur 
ulang.

Bak Penampungan 
Sampah       
Kontak untuk pemasok 
dan produsen bak 
penampungan sampah 
dalam ruangan.

Hubungi Green Business Program dari Seattle Public Utilities untuk informasi selengkapnya tentang kemasan, bak sampah, dan jasa lainnya.

B I S N I S  J A S A  M A K A N A N

RECOLOGY CLEANSCAPES

SAMPAH | DAUR ULANG | PEMBUATAN KOMPOS

MANAJEMEN LIMBAH

SAMPAH | DAUR ULANG | PEMBUATAN KOMPOS

REPUBLIC

DAUR ULANG | PEMBUATAN KOMPOS

CEDAR GROVE

DAUR ULANG | PEMBUATAN KOMPOS

SEADRUNAR

DAUR ULANG

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

Area Tempat Makan Restoran (Meja untuk Tiga Orang)

Para más información, llame al 206-343-8505.
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y flores

Papel
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Botellas y tarros

Envoltorios  
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productos  

alimenticios
Papel de  

aluminio usado

Paquetes de  
condimentos

Gomas elásticas
y ataduras  
de alambre

Envoltorios

Cáscaras y huesos

Cáscaras de huevos,  
cáscaras de nueces

(papel cartón)

VerdurasFrutas

Posos y filtros 
de café

Bolsitas  
de té

Bolsas de papel, papel de  
cocina y periódicos

Pasta y arroz

Cajas de pizza con grasa y cajas de 
cartón enceradas

Carne, pescado y lácteosPan y granos

Platos de papel sin recubrimiento 
y servilletas

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

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

Latas de aluminio  
y metal 

Cajas y cartón

Contenedores 
plásticos para 

alimentos

Botellas de  
plástico  

(de cualquier color)

Cartulina

Alimentos
Recolección Comercial

Papel para alimentos usado

Embalaje aprobado para Compost*

Utensilios
Guantes de  

látex y plástico

Espuma

FC-8 BOH STD

Ni Plástico. Ni Metal. Ni Vidrio.

Alimentos  
con capacidad  
de Compost
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Basura Reciclaje

Label Bak Penampungan Sampah


