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ب وأدوات الطعام متطلبات قصبات ال�ش

نامج الأخ�ض للأعمال التابع   طاقمنا موجود هنا لتقديم المساعدة! يُرجى التصال بال�ب
لمصلحة الخدمات البلدية العامة للمساعدة:

ب وأدوات  ي سياتل أن تستخدم قصبات �ش
يجب عىل أعمال الخدمات الغذائية �ض

للطعام قابلة للتحويل إىل سماد اعتباًرا من 1 يوليو، 2018.* 
ب وأدوات الطعام البلستيكية الغ�ي   كما يُمنع استخدام قصبات ال�ش

عادة الستخدام.* قابلة لإ

نصائح وتوصيات:

ب البالستيكية المرنة الستخدام الزبائن  بقاء عىل كمية من قصبات ال�ش   نشجع مؤسسات أعمال الخدمات الغذائية عىل االإ
ب. اللذين يعانون من حاالت بدنية أو طبية. فقد يتطلب بعض االأشخاص ذلك لل�ش

ز قصبات    نشجع مؤسسات أعمال الخدمات الغذائية عىل استخدام مواد التغليف القابلة للتحويل إىل سماد، وعىل تجه�ي
ب وأدوات الطعام قابلة للتحويل إىل سماد عند الطلب فقط، وعىل استخدام حاويات  لدى تقديمها إىل الزبائن.  لل�ش

  نشجع عىل استخدام المنتجات المعمرة. إن استخدام مواد تغليفية أحادية االستعمال هي ممارسة تتسم باالإرساف. 
فاستخدام المواد القابلة لالستعمال المتكرر قد يساعد عىل توف�ي المال والتقليل من النفايات!

ز مصلحة الخدمات البلدية العامة )SPU( عىل التوعية المستمرة وتوف�ي  ي هذا العام يتمحور ترك�ي
  اتصلوا بنا للمساعدة. و�ز

 Green( نامج االأخ�ز لالأعمال التعليم إىل االأعمال. هل لديكم أسئلة أو هل تواصلوا العمل نحو االستجابة؟  اتصلوا بال�ب
بالغ عن االستجابة للتفصيل عن الخطوات نحو االستجابة. Business Program( لطلب لوثيقة االإ

!الأن
اعتباراً من

7/1/2018

عفاءات: الإ

: اط كافة أدوات الطعام أن تكون إما قابلة للتحويل إىل سماد أو قابلة للتدوير ال ينطبق حالًيا عىل ما يىلي إن اش�ت

عادة االستعمال، عندما يحتاج إليها زبائن نظًرا  ب البالستيكية المرنة والغ�ي قابلة الإ   قصبات ال�ش
 الأسباب طبية أو بدنية والذين ال تناسبهم القصبات الورقية المرنة القابلة للتحويل إىل سماد. 

ب أن تكون قابلة للتحويل إىل سماد أو أن تكون مصممة   وما عدا ذلك، يجب عىل قصبات ال�ش
لالستخدام المتكرر. 

وبات المّركزة والمحددة  ي استهالك الم�ش
عادة االستعمال لدى اقتضائها �ز   معالق الصودا الطويلة البالستيكية الغ�ي قابلة الإ

بأنها غ�ي قابلة للتحويل إىل سماد من قبل مؤسسات أعمال الخدمات الغذائية لزبائنها. 

ي لف المأكوالت الساخنة مثل 
ي تُستخدم �ز

  الرقائق المعدنية واالأوراق المغطاة بالمعادن واالأوراق المصنعة المركبة ال�ت
غر والبوريتو. الهام�ب

ي تم تحديدها بأنها 
ي تتطلب أغطية وال�ت

ز وما دون ذلك(، إذا اسُتخدمت للمأكوالت الساخنة أو ال�ت   أكواب القياس )أونصت�ي
غ�ي قابلة للتحويل إىل سماد من قبل مؤسسات أعمال الخدمات الغذائية لزبائنها.
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Solid Waste Branch
Commercial Composting & Recycling
700 5th Avenue, Suite 4900
PO Box 34018
Seattle, WA 98124-4018

عادة الستعمال ب البلستيكية الغ�ي قابلة لإ قصبات ال�ش
ب الورقية القابلة للتحويل إىل سماد وقصبات   قصبات ال�ش

ب البلستيكية القابلة للتحويل إىل سماد ال�ش
عادة الستعمال أدوات الطعام القابلة للتحويل إىل سمادأدوات الطعام البلستيكية الغ�ي قابلة لإ

ي 
  اعتباًرا من 1 يوليو، 2010، تُمنع مؤسسات أعمال الخدمات الغذائية من بيع أو تقديم الطعام لالستهالك داخل مبا�ز

عادة االستعمال. ي أو مع أدوات للطعام غ�ي قابلة الإ
المؤسسات او خارجها مستخدمة أدوات للخدمة الغذائية �ز

عادة  ب وأدوات الطعام. يشمل منع أدوات الطعام الغ�ي قابلة الإ عفاءات المؤقتة لقصبات ال�ش   اعتباًرا من ا يوليو، ستنتهي مدة االإ
ب وأدوات الطعام البلستيكية*. االستعمال حظًرا عىل قصبات ال�ش

  يُسمح استخدام البدائل المعتمدة والقابلة للتحويل إىل سماد. تش�ي جملة المعتمدة والقابلة للتحويل إىل سماد مواد التغليف وأدوات 
ي منشأة محلية تجارية للتحويل إىل سماد.

ي تم فحصها والموافقة عليها �ز
الطعام ال�ت

عادة االستخدام المسموح بها عندما يحتاج إليها زبائن نظًرا الأسباب طبية أو بدنية. ب البالستيكية المرنة والغ�ي قابلة الإ   قصبات ال�ش

 ملخص مقتضيات مدينة 
سياتل لأدوات الطعام:

راجعوا النصائح 
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مسموحة ممنوعة

ب الغ�ي   أدوات الطعام البلستيكية وقصبات ال�ش
عادة الستعمال قابلة لإ

 أدوات الطعام القابلة للتحويل إىل سماد، قصبات 
ب الورقية القابلة للتحويل إىل سماد وقصبات   ال�ش

ب البلستيكية القابلة للتحويل إىل سماد ال�ش

ب وأدوات الطعام متطلبات قصبات ال�ش
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