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አዲስ የመምጠጫዎችና የምግብ መመገቢያ  እቃዎች መስፈርት

ቡድናችን ለማግዝ ዝግጁ ነው! ለእገዛ የSPU ግሪን ቢዝነስ ፕሮግራምን ያነጋግሩ:

በሲያትል በምግብ አቅርቦት ላይ የተሰማሩ ንግድ ቤቶች ከጁላይ 1፣2018* 
ጀምሮ ከጥቅም በኃላ ብስባሽ መሆን በሚችሉ መምጠጫዎችና 
የመመገቢያ ቁሳቁሶች ብቻ መጠቀም ይኖርባቸዋል። *

ጠቃሚ ሀሳቦች:

 �በምግብ አቅርቦት ላይ የተሰማሩ ንግዶች በሕክመና ወይም በአካል አቋም ምክንያት ታጣፊ የፕላስቲክ 
መምጠጫዎችን ለሚፈልጉ አቅርቦት እንዲኖራቸው እናበረታታለን። ለአንዳንድ ግልሰቦች እንደ መጠጫ 
አስፈላጊ ነው።

 �በምግብ አቅርቦት ላይ የተሰማሩ ንግዶች በተገኘው አጋጣሚ ከጥቅም  በኃላ ብስባሽ መሆን በሚችሉ 
ማሸግያዎች እንዲጠቀሙ፣ ከጥቅም በኃላ ብስባሽ መሆን የሚችሉ መምጠጫዎችና የመመገቢያ ቁሳቁሶችን 
በተጠየቁ ጊዜ ብቻ ማከፋፋያ [dispenser] በመጠቀም ለደንበኞቻቸው እንዲያቀርቡ እናበረታታለን።  

  መልሶ አገልግሎት ላይ መዋል የሚችል ቁሳቁሶችን መጠቀም እናበረታታለን።  ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ 
የሚውል ማሸግያን መጠቀም ብክነት ያለው አሰራር ነው። ታዳሽ ቁሳቁሶችን መጠቀም ከብክነትና ከገንዘብ 
ወጭ ያድናል!

 �ለበለጠ መረጃ ያግኙን። በዚህ ዓመት የSPU ትኩረት ማዳረስ መቀጠልና ለንግዶች ትምህርት መስጠት 
ነው። ጥያቄ አለዎት? መመሪያወን ለመተግበር እየሰሩ ነው? የግሪን ቢዝነስ ፕሮግራምን [Green Business 
Program] በማነጋገር ስለመመርያው አሰራር ሪፖርት ዶክመንት ይጠይቁ።

ከመመሪያው ነፃ የሚያደርጉ:

ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ የምግብ ቁሳቁሶችን ታዳሽ ወይም ብስባሽ መሆን በሚችሉ ለመተካት የተደነገገው 
መመሪያ የሚከተሉትን አይመለከትም:

  ተጠቃሚው በጤና ወይም በአካል አቋም ምክንያት ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ  
በሚውል ታጣፊ የፕላስቲክ መምጠጫ መጠቀም ካስፈለጋት/ካስፈለገው፣ ታጣፊ 
ከወረቀት የተሰራና ብስባሽ መሆን የሚችል መምጠጫ ለመጠቀም ለግለሰቡ አመቺ 
ካልሆነ። ከዚህ በስተቀር መምጠጫዎች ከጥቅም በኃላ ብስባሽ መሆን ወይም ዳግም 
ጥቅም ላይ መዋል የሚችሉ መሆን አለባቸው። 

  በምግብ አቅርቦት ላይ የተሰማሩ ንግዶች ወፈር ብለው ረጅም እጀታ ያላቸውና ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ 
የሚውሉ የሶዳ [soda] ማንኪያዎች ለወፍራም  ፈሳሶች በሚጠቀሙበት ወቅት ታዳሽ ስላለመሆናቸው 
ለደምበኞቻቸው መግለፅ አለባቸው።

  ብረታማ ፎይሎች፣ ብረታማ ፎይል የለበሱ ወረቀቶችና እንደ ሃምበርገርና ቦሪቶ የመሳሰሉትን ትኩስ መግቦችን 
መጠቅለያ ወረቀቶች።

  ለትኩስ ወይም ክዳን ለሚፈልጉ ምግቦች የሚውሉ መለኪያ ስኒዎች (ከ ሁለት አውንስ [2 oz ] ያልበለጡ)። ሲኒዎቹ 
ታዳሽ ስላለመሆናቸው በምግብ አቅርቦት ላይ የተሰማሩ ንግዶች ለደምበኞቻቸው መሳወቅ አለባቸው።
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Solid Waste Branch 
Commercial Composting & Recycling 
700 5th Avenue, Suite 4900 
PO Box 34018 
Seattle, WA 98124-4018

ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ  
የፕላስቲክ መምጠጫዎች

ታዳሽ* የወረቀት መምጠጫዎችና ታዳሽ*  
የፕላስቲክ መምጠጫዎች

ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ የፕላስቲክ 
መመገቢያ ቁሳቁሶች ታዳሽ* መመገቢያ ቁሳቁሶች  

  ከ ጁላይ 1፣ 2010 ጀምሮ የምግብ አገልግሎት ንግዶች በቅጥር ግቢያቸው ውስጥም ሆነ ውጭ ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም  
ላይ በሚውሉ የመመገቢያ ቁሳቁሶች ምግብ  መሸጥም ሆነ ማቅረብ የተከለከለ ነው፡፡

  ከጁላይ1፣2018 ጀምሮ ለመምጠጫዎችና የምግብ መመገቢያ እቃዎች ከወጣው መመርያ ነፃ ሚሆን የለም። ለአንድ  
ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ ቁሳቁሶች ላይ የተጣለው እገዳ የፕላስቲክ መምጠጫዎችና የፕላስቲክ የምግብ ቁሳቁሶችን 
ያካትታል።*

  እውቅና ያለው ከጥቅም በኃላ ብስባሽ መሆን የሚችል ወይም ታዳሽ አማራጮችን መጠቀም ይቻላል። እውቅና ያለው 
ታዳሽ[Approved  Compostable] በአካባቢው የንግድ ማቀናበሪያ የተረጋገጠና በጥቅም ላይ የዋለን የምግብ መብያና ማሸጊያናን ያመለክታል፡፡

  ድምበኞች በጤና ወይም በአካል አቋም ምክንያት ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ በሚውሉ ታጣፊ የፕላስቲክ መምጠጫዎች መጠቀም ይችላሉ።

የሲያትል የምግብ መመገቢያ  
ቁሳቁሶች መስፈርት  ማጠቃለያ፡-

መረጃ ሃሳቦች፣ 
የመመሪያው አሰራርና 

ከመመሪያው ነፃ 
ስለመሆን ታካቷል!

(SMC 21.36.086)

ተፈቅዷል

ተፈቅዷል ተፈቅዷል

ተከልክሏል

ተከልክሏል ተከልክሏል

ለለለለ ለለ ለለ ለለለ ለለ ለለለለ ለለለለለለ ለለለለለ ለለለለለ ለለለ* ለለለለለ ለለለለለለለ ለለለ* ለለለለለለ ለለለለለለ

አዲስ የመምጠጫዎችና የምግብ  
መመገቢያ  እቃዎች መስፈርት
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