ዜሮ ቆሻሻ

ዲ.ሲ.
ከጥር 1 ቀን
2018
ጀምሮ
ተግባራዊ
ይሆናል

የእውነታ
የዲስትሪክት መልሶ ማምረት (ዲስትሪክትሉህ
(ፋክት
ሺት)
ሪሳይክሊንግ)

መልሰው መመረት ያለባቸው ነገሮች
ዝርዝር እየጨመረ ነው።


የመልሶ ማምረት መስፈርቶች

ለአዲስ መመሪያዎች ከጀርባ ይመልከቱ

እንዴት እና ምን መልሶ
ማምረት እንዳለባችሁ
በተመለከተ ጭምር
በየዓመቱ መረጃ
ተለዋወጡ።

አቅርቦት ሊደርስበት
የሚችል የመልሶ
ማምረት ማስቀመጭ
ዕቃዎች።

በመልሶ ማምረት
ማስቀመጫ ዕቃ ላይ
ምን ማስቀመጥ
እንደሚገባ የሚያሳይ
ምልክት ለጥፉ።

የመልሶ ማምረት መስፈርቶች በንግድ፣ በመንግስት፣ እና በመኖሪያ ቤቶች ዘንድ ተግባራዊ ይሆናሉ።

ብዙ ቤተሰቦች የሚኖሩባቸው ቤቶች

የንግድ ቤቶች
• የመስሪያ ቤት ህንጻዎች

• የግል/ቻርተር ትምህርት ቤቶች

• አፓርትመንቶች

• የችርቻሮ ሱቆች እና የገበያ አዳራሾች (ሞሎች) • ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች

• ኮንዶሚኒየሞች

• የህክምና ተቋማት

• ለተለያዩ ጥቅሞች የሚውሉ ቤቶች

• የዩኒቨርሲቲ መኖሪያ አዳራሾች

• ሆቴሎች፣ ሞቴሎች እና ኢኖች

• ሌሎች ትላልቅ መገናኛ ቦታዎች

• የኑሮ እርዳታ የሚሰጥባቸው ተቋማት
(አሲስትድ ሊቪንግ ፋሲሊቲስ)

• የኢንዱስትሪ ተቋማት እና መጋዘኖሽ
• የሀይማኖት ህንጻዎች

(ቤተ-መዘክሮች፣ የስፖርት
ማዘውተሪያዎች፣ የስብሰባ
ማእከሎች)

በ@dczerowaste #ZeroWasteDC ይከተሉን

መልሶ ማምረት በተመለከተ በዲስትሪክቱ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት
zerowaste.dc.gov ይጎብኙ

ዜሮ
ቆሻሻ

ብ ክ ነ ት ን

ይ ቀ ን ሱ ፣

መልሶ ማም ረትን ያብዙ (ሪሳይክል ሞር)።



በዲ.ሲ. መልሰው መመረት ያለባቸው ነገሮች ዝርዝር ጨምረዋል። ባሁኑ ሰዓት ነዋሪዎች ተጨማሪ ነገሮች መልሰው
ማምረት ይችላሉ፣ ይህን በማድረግ ዲስትሪክትዋን የጸዳች እና ኣረንጓዴ ከተማ እንድትሆን ያደርጋታል!

Accepted Items

ወረቀት
ኩባያዎች እና መያዣዎች
የተዘረጉ ካርቶኖች
የወተት፣ የጭማቂ፣ እና የሾርባ ካርቶኖች
ጋዜጦች/መጽሄቶች
መጽሀፎች/የስልክ ደብተሮች
አላስፈላጊ ደብዳቤዎች እና የመስሪያ ቤት
ወረቀቶች
( ሁሉም ነገሮች ንፁህ እና ባዶ ይሁኑ)
*የሽንት ቤት ወረቀቶችን አይጨምርም

ፕላስቲክ

ኩባያዎች እና መያዣዎች
ጠርሙዞች እና መክደኛዎች
ግዙፍ ነገሮች
ሁሉም ነገሮች ንፁህ እና ባዶ
ይሁኑ)

*የፕላስቲክ ከረጢቶች አይጨምርም
*ፎም ፖሊስተሪን አይጨምርም
*መምጠጫዎች እና ዕቃዎች (ዩተንሲልስ) አይጨምርም

ብረት

ብርጭቆ

የብርጭቆ ጠርሙሶች/ማድጋዎች
(ሁሉም ዕቃዎች ንፁህ እና ባዶ
ይሁኑ)
*የመስኮት መስታዎቶችን እና

ብረት እና አሉሚንየም
ጠርሙዞች/ቆርቆሮዎች(ካኖች) መያዣዎች
( ሁሉም ነገሮች ንፁህ እና ባዶ ይሁኑ)
*የቀለም ቆርቆሮዎች አይጨምርም

ሴራሚክስ አይጨምርም

መልሰው የሚመረቱ እቃዎችዎ እንዴት ማዘጋጀት ይኖርቦታል


መልሰው የሚመረቱ
(ሪሳይክላብልስ)
ንፁህ እና ባዶ መሆን
ይኖርባቸዋል።



መልሰው የሚመረቱትን ከረጢት ውስጥ
አይክተቱ።
እንዲሁ ከመያዣ ውስጥ ይተዋቸው።

ጥቆማ፦ የሸቀጥ ፕላስቲክ ከረጢቶችን
ለተሳታፊ ሱቆች ለመልሶ ምርት ይመልሱ

መልሶ ማምረት በተመለከተ በዲስትሪክቱ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት
zerowaste.dc.gov ይጎብኙ
ዲፓርትመንት ኦፍ ፓብሊክ ወርክስ በተመለከተ ጠቅላላ መረጃ ለማግኘት
dpw.dc.gov ይጎብኙ



ከ 2” x 2” ያነሰ ምንም ዕቃ እንዳይኖር
*የምግብ ማብሰያዎች፣መምጠጫዎች፣ ትንሽ ድረሲንግ
ወይም የቅመም ኩባያዎች እንዳይኖሩ።

 የተዘረዘሩትን ነገሮች ብቻ ያካትቱ
ጥያቄዎች፡ zerowa ste.dc.gov
ይጎብኙ
በ@dczerowaste #ZeroWasteDC ይከተሉን

