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ຂໍ້ກ�ຳນົດເລື່ອງຫຼອດດູດແລະເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ

ທີມຂອງພວກເຮົຳພ້ອມໃຫ້ກຳນຊ່ວຍເຫຼືອ!ກະຣຸນຳຕິດຕໍ່ໂຄງກຳນທຸລະກິດສີຂຽວSPUເພື່ອຮັບກຳນຊ່ວຍເຫຼືອ:

ທຸລະກິດບ�ລິກຳນດ້ຳນອຳຫຳນໃນເມືອງຊີແອຕເທີລຈ�ຳເປັນຕ້ອງນ�ຳ
ໃຊ້ຫຼອດດູດທີ່ສຳມຳດຍ່ອຍສະຫຼຳຍໄດ້ແລະເຄື່ອງໃຊ້ສອຍໃນຄົວທີ່ສຳ
ມຳດຍ່ອຍສະຫຼຳຍໄດ້ໂດຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ1ກ�ຣະກະດຳ2018.*
ຫ້ຳມກຳນນຳໃຊ້ຫຼອດພລຳສຕິກແລະເຄື່ອງໃຊ້ສອຍໃນຄົວປະເພດໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ.*

ຂໍ້ແນະນ�ຳເລັກນ້ອຍແລະຄ�ຳແນະນ�ຳຕ່ຳງໆ:

  ພວກເຮົຳຊຸກຍູ້ບັນດຳທຸລະກິດ  ບໍ ລິ ການດ້ານ ອາ ຫານ ໃຫ້ເກັບ ສໍາ ຮອງຫຼອດ ພ ລາ ສະ ຕິກ ທີ່ ງໍໄດ້ ໄວ້ ໃຫ້ ແກ່ ບັນ ດາ ລູກ ຄ້າ ຜູ້ 
ທີ່ ມີ ບັນ ຫາ ດ້ານ ສະ ພາບ ຮ່າງ ກາຍ ຫຼື ການ ແພດ. ບາງ ຄົນ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ໃຊ້ ຫຼອດ ແນວ ນີ້ສໍາ ລັບ ການ ດື່ມ.

  ພວກເຮົຳຊຸກຍູ້ບັນດຳທຸລະກິດບ�ລິກຳນດ້ຳນ ອາ ຫານ ໃຫ້ ນໍາ ໃຊ້ວັດ ສະ ດຸ ຫໍ່ ຫຸ້ມ ອາ ຫານ ປະ ເພດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ເມື່ອໃດ 
ກໍ ຕາມ ທີ່ ເຮັດໄດ້, ໃນ ການ ຈັດ ຫາ ຫຼອດ ດູດ ແລະ ເຄື່ອງ ໃຊ້ ສອຍປະ ເພດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ສະ ເພາະ ເມື່ອ ມີ ການ ຮ້ອງ ຂໍ ເທົ່າ 
ນັ້ນ, ແລະ ໃຫ້ ໃຊ້ ປະ ໂຫຍດ ຈາກ ເຄື່ອງ ຈ່າຍ ເມື່ອ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ແກ່ ລູກ ຄ້າ. 

  ພວກເຮົຳຊຸກຍູ ້ການ ນໍາ ໃຊ້ ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ ປະ ເພດ ທົນ ທານ ແລະ ໃຊ້ ໄດ້ ດົນ. ການ ນໍາ ໃຊ້ພາ ຊະ ນະ ໃສ່ ອາ ຫານ ປະ ເພດ ໃຊ້ 
ໄດ້ ຄັ້ງ ດຽວ ນັ້ນ ແມ່ນການ ປະ ຕິ ບັດ ທີ່ ສິ້ນ ເປືອງ. ການ ນໍາ ໃຊ້ ວັດ ສະ ດຸ ທີ່ ສາ ມາດ ນໍາ ກັບ ຄືນ ມາ ໃຊ້ ໄດ້ ໃໝ່ ນັ້ນ ສາ ມາດ ຊ່ວຍ 
ປະ ຢັດ ເງິນ ແລະ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ການ ສິ້ນ ເປືອງ!

  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົຳເພື່ອຮັບກຳນຊ່ວຍເຫຼືອ. ໃນ ປີ ນີ້ SPU ແມ່ນ ເນັ້ນ ໃສ່ ການ ອອກ ໄປ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ແລະ ໃຫ້ ຄວາມ ຮູ້ ຢ່າງ ຕໍ່ 
ເນື່ອງ ແກ່ ບັນ ດາ ທຸ ລະ ກິດ ຕ່າງໆ. ມີ ຂໍ້ ສົງ ໃສ ຫຼື ກໍາ ລັງ ເຮັດ ວຽກ ຕາມ ຂໍ້ ບັງ ຄັບ ຕ່າງໆ ບໍ່? ຕິດ ຕໍ່ ໂຄງ ການ ທຸ ລະ ກິດ ສີ ຂຽວ 
ເພື່ອ ຮ້ອງ ຂໍ ເອ ກະ ສານ ການ ລາຍ ງານ ດ້ານ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ກົດ ລະ ບຽບ ເພື່ອ ເບິ່ງ ລາຍ ລະ ອຽດ ຂັ້ນ ຕອນ ຕ່າງໆ ໃນ ການ 
ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ:

ຂໍ້ ກຳ ນົດທີ່ ວ່າ ເຄື່ອງ ໃຊ້ ສອຍ ປະ ເພດໃຊ້ ຄັ້ງ ດຽວສຳ ລັບໃຊ້ ກັບ ອາ ຫານ ທັງ ໝົດຕ້ອງ ສາ ມາດ ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ຫຼື ນຳ ໄປ ຣີ ໄຊ ເຄີ ລ 
ໄດ້ ນັ້ນ ປັດ ຈຸ ບັນ ນີ້ ແມ່ນບໍ່ ສາ ມາດ ນຳ ໄປ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ໄດ້ ກັບ:

  ຫຼອດ ດູດ ນໍ້າ ພ ລາ ສະ ຕິກ ທີ່ ງໍໄດ້ປະເພດໃຊ້ ແລ້ວ ຖິ້ມ ຊຶ່ງ ລູກ ຄ້າ ຕ້ອງ ການ ເນື່ອງ ຈາກ ມີ ຄວາມ 
ຈໍາ ເປັນ ດ້ານ ການ ແພດ ຫຼື ສະ ພາບ ຮ່າງ ກາຍ ແລະ ສໍາ ລັບ ບັນ ດາ ລູກ ຄ້າ ຜູ້ ທີ່ຫຼອດ ດູດ ທີ່ ເປັນ 
ເຈັ້ຽ ທີ່ ສາ ມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ບໍ່ ເໝາະ ສົມສໍາ ລັບ ເຂົາ ເຈົ້າ. ບໍ່ ດັ່ງ ນັ້ນ, ຫຼອດ ດູດ ຕ້ອງ ສາ 
ມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ຫຼື ຖືກ ອອກ ແບບ ມາ ເພື່ອ ໃຫ້ ສາ ມາດ ນໍາ ໄປ ໃຊ້ ໄດ້ ອີກ. 

  ບ່ວງ ໂຊ ດາ ດ້າມ ຍາວ ທີ່ ເປັນ ພ ລາ ສ ຕິກ ປະ ເພດ ໃຊ້ ແລ້ວ ຖິ້ມ ເມື່ອຈໍາ ເປັນ ແລະ ນໍາ ໃຊ້ 
ສໍາ ລັບ ເຄື່ອງ ດື່ມ ທີ່ ຂົ້ນ ແລະທຸ ລະ ກິດ  ບໍ ລິ ການດ້ານ ອາ ຫານ ໄດ້ ລະ ບຸບອກແກ່ ລູກຄ້າຂອງຕົນວ່າ ເປັນ ປະ ເພດ ທີ່ບໍ່ ສາ 
ມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້.

  ແຜ່ນເຈັ້ຽຟອຍໂລຫະ , ເຈັ້ຽຟອຍທີ່ ເຄືອບໂລຫະໜ້າ ດຽວ ແລະ ເຈັ້ຽອັດ ທາງວິດ ສະ ວະ ກໍາ ຊຶ່ງ ນໍາ ໃຊ້ ເພື່ອ ຫໍ່ ຫຸ້ມ ອາ ຫານ 
ຮ້ອນ ເຊັ່ນ ແຮມ ເບີ ເກີ ແລະ ເບີ ຣິ ໂຕ. 

  ຖ້ວຍ ຕວງ (ສອງ ອອນ ຊ໌ ແລະ ໜ້ອຍກວ່າ ນັ້ນ), ຖ້າ ວ່າ ນໍາ ໃຊ້ ສໍາ ລັບ ອາ ຫານ ຮ້ອນ ຫຼື ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ມີ ຝາ ປິດ ແລະ ທຸ ລະ ກິດ  
ບໍ ລິ ການດ້ານ ອາ ຫານ ໄດ້ ລະ ບຸບອກແກ່ ລູກຄ້າຂອງຕົນວ່າ ເປັນ ປະ ເພດ ທີ່ບໍ່ ສາ ມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້.

ດຽວນີ້!
ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
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Solid Waste Branch 
Commercial Composting & Recycling 
700 5th Avenue, Suite 4900 
PO Box 34018 
Seattle, WA 98124-4018

ຫຼອດດູດພລຳສຕິກປະເພດໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ ຫຼອດດູດທີ່ເປັນເຈັ້ຽທີ່ຍ່ອຍສະຫຼຳຍໄດ້
ແລະຫຼອດດູດພລຳສຕິກທີ່ຍອ່ຍສະຫຼຳຍໄດ້

ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍພລຳສຕິກປະເພດໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ຍ່ອຍສະຫຼຳຍໄດ້

  ໂດຍ ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ຕັ້ງແຕ່ ວັນ ທີ 1 ກໍ ຣະ ກະ ດາ 2010, ທຸ ລະ ກິດ ບໍ ລິ ການ ດ້ານ ອາ ຫານ ແມ່ນ ຖືກ ຫ້າມຈາກ ການ ຂາຍ ຫຼື  
ການ ຈັດ ຫາ ອາ ຫານ ເພື່ອ ການ ບໍ ລິ ໂພກ ໃນ ຫຼື ນອກ ສະ ຖານ ທີ່ ດ້ວຍ ພາ ຊະ ນະ ທີ່ ໃຊ້ ກັບ ອາ ຫານ ປະ ເພດ ໃຊ້ ແລ້ວ ຖິ້ມ.  

  ໂດຍ ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ທີ 1 ກໍ ຣະ ກະ ດາ 2018, ຂໍ້ ຍົກ ເວັ້ນ ຊົ່ວ ຄາວ ສໍາ ລັບ ຫຼອດ ດູດ ແລະ ເຄື່ອງ ໃຊ້ ສອຍ ແມ່ນ ໝົດ ອາ ຍຸ.  
ຂໍ້ ຫ້າມ ໃນ ການ ໃຊ້ ພາ ຊະ ນະບໍ ລິ ການ ອາ ຫານປະ ເພດ ໃຊ້ ແລ້ວ ຖິ້ມນັ້ນ ລວມ ມີ ກຳນຫ້ຳມໃຊ້ຫຼອດພລຳສຕິກ
ແລະເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ເປັນພລຳສຕິກ*.

  ເຄື່ອງ ໃຊ້ ສອຍ ທີ່ ຍ່ອຍ ສະ ຫຼາຍ ໄດ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ອະ ນຸ ມັດ ນັ້ນ ແມ່ນ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ໃຊ້ ໄດ້. ການຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທີ່ຜ່ານການອະນຸມັດແ
ລ້ວແມ່ນໝາຍເຖິງ ພາຊະນະບັນຈຸ ແລະພາຊະນະທີ່ໃຊ້ກັບອາຫານທີ່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບ ແລະຮັບອະນຸມັດແລ້ວທີ່ສະຖານທີ່ຍ່ອ
ຍສະຫຼາຍວັດສະດຸທາງການຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ. 

  ຫຼອດດູດນ້ຳພລາສຕິກທີ່ງໍໄດ້ປະເພດໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ເມື່ອລູກຄ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເນື່ອງຈາກສະພາບການເຈັບປ່ວຍ  
ຫຼື ສະພາບຮ່າງກາຍ.

ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຂໍ້ກ�ຳນົດດ້ຳນພຳຊະນະທີ່ໃຊ້
ໃນກຳນບ�ລິກຳນອຳຫຳນຂອງເມືອງຊີແອຕເທີລ:

ຂ້ຳງໃນມີຂໍ້ແນະ
ນ�ຳເລັກນ້ອຍ,ເຄື່ອງ
ມື,ແລະຂໍ້ຍົກເວັ້ນ

ຕ່ຳງໆ!

SMC 21.36.086

ອະນຸຍຳດຫ້ຳມ
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