KUNG SAAN NAPUPUNTA?

KOMPOSISYON NG
HALAMAN

KADA DALAWANG LINGGO

Automated O Manwal at Mga Bundle

Walang laman, tuyo at maluwag ang
lahat ng recyclable

KADA DALAWANG LINGGO

Mga Ginupit
ng Damo

Mga Bulaklak

Mga Dahon

Kahoy

Hindi Nagamit Hindi
Napipinturahang Kahoy

Palumpong at Pinutol
ng Punong-kahoy

Walang Palamuti
Christmas Tree

PAGRE-RECYCLE

Aluminum,
Bakal na Bote
at Lata

Aluminum Foil
at mga Tray

Mga Bote at
Banga na Salamin

Mga Kahon
at Karton

Pinaghalo at
Pinutol na Papel
(dapat na nasa
bag na papel)

Mga Karton
na Papel ng
Pagkain at
Inumin

BASURA

KADA LINGGO

Mga Produktong
Pangkalinisan,
Diaper at Dumi ng
Alagang Hayop

Pinggan
at Glassware

Mga Platong Papel,
Mga Tasa at Takeout
na Kahon

Tissue at Panlinis
na Pamunas

Mga Bag
na Plastik,
Wrapper at Film

Mga Produktong
Plastik na Dayami
at Utensil na
may Tatak na
"Nabubulok”

KABAN NG KOMPOSISYON SA BAHAY
Mga Bulaklak

Mga Dahon

Mga Ginupit ng Damo Palumpong at Pinutol ng
Punong-kahoy

Mga Piraso ng
Prutas at Gulay

Mga Boteng Plastik, mga Tasa, mga Lalagyan,
mga Pitsel, mga Tray, mga Balde, mga Batya
at mga Laruan, Styrofoam™ na Balot at Mga
Lalagyan ng Inumin

Giniling na Kape at
Mga Kabibi

HINDI
Babasagin, Mga Bag na Plastik, Dumi ng
Hayop, Masetera ng Halaman, Dumi,
Mga Bato,
Matuto pa sa
Brick at Mga
RecyclingWorks.com
Tag ng Halaman

HINDI
Mga Bag na Plastik, Plastik na Balot, Pagkain o Likido,
mga Damit, mga Hose, mga Kawad, mga Elektroniko,
Mapanganib na Basura, Mga Kemikal, Mga Baterya,
Mga Compact Fluorescent na Bombilya, at Nabubulok
na Plastik

HINDI
Mga Elektroniko, Mapanganib na Basura,
Mga Kemikal, Mga Baterya at Compact
Fluorescent na Bombilya

Mag-recycle Nang Tama
Tandaan, ang iyong mga ire-recycle ay dapat:
WALANG
LAMAN

Pro Tip ng Pagre-recycle:
Patagin ang iyong mga kahon na
kardbord!

Alisin ang anumang natitirang pagkain
o likido mula sa ire-recycle na item sa
pamamagitan ng kaunting pagbabanlaw
o pagpupunas upang maalis ang natitira.
TUYO
Dahan-dahan na aalugin ang sobrang
halumigmig o hayaan ang ire-recycle na
item na matuyo sa hangin bago ito ilagay
sa sisidlan ng ire-recycle.

MALUWAG

Huwag ilagay ang mga ire-recycle sa
plastik na supot dahil ito ay magugusot sa
makina na naghihiwalay. Gamitin muli ang
sisidlan sa sambahayan, papel na supot
sa groserya, kahon na kardbord o takuyan
ng basura upang ilipat ang laman ng iyong
ire-recycle sa karitela ng pagre-recycle o sa
basurahan sa labas.

Ang isang hindi napatag na kardbord na kahon ay
gumagamit ng espasyo na katumbas ng 6 na napatag na
kardbord na mga kahon! Magligtas ng espasyo sa iyong
basurahan ng pagre-recycle na tandaang gawing walang
laman at patagin ang iyong kardbord bago ire-recycle.

Madalas na Tinatanong na
Katanungan
Q: Bakit hindi ko mai-recycle ang aking plastik na mga supot at plastik na balot sa aking basurahan ng pagre-recycle sa tahanan?
A: Ang plastik na mga supot ay magugusot sa makina na ginagamit sa pagproseso ng mga nare-recycle, na maging sanhi
sa mga problema ng makina, pagkasira ng pasilidad at kaligtasan sa mga panganib ng mga empleyado. Ang plastik na mga
supot ay maaari din lilipad sa labas ng mga trak at mga basurahan, na maglilikha ng pagkalat sa ating kapaligiran. Hinikayat
namin ang lahat na gamitin muli ang magagamit-muli na mga supot nang madalas hanggat maaari. Mangyaring bisitahin ang
WasteFreeSD.org para sa mga pagpipilian sa pagre-recycle ng plastik na supot.
Q: Maaari ba akong gagamit ng pang-aabono na plastik na mga supot o mga produktong toss na pang-aabono sa luntiang
basurahan?
A: Hindi. Ang mga produkto na may nakasulat na “pang-aabono” tulad ng mga supot, mga sisidlan ng pagkaing take-out,
mga pod ng kape, mga tasa, mga plato, mga gamit na pangsisilbi at pakete ng pagkain ay hindi tinatanggap sa luntiang
basurahan. Ang pasilidad ng pang-aabono ay hindi laging makakadurog sa mga bagay na ito. Ito ay isinaalang-alang na
karumihan at magpapababa sa kalidad ng nagawa nang pang-aabono. Lahat ng plastik na pang-aabono o nabubulok na
mga produkto ay dapat inilagay sa basurahan.
Q: Kailangan ko bang alisin ang laman na likido o pagkain mula sa sisidlan bago ire-recycle?
A: Oo. Ang likido o tira-tirang pagkain ay makakagawa sa iyong mga ire-recycle na marumi at ang iyong buong sisidlan ay
magiging basura. Kapag inalisan mo ng laman at pinatuyo ang iyong mga ire-recycle, pinayagan mo ang iyong mga ire-recycle
na maging ibang bagong bagay.
Q: Ano ang gawin ko sa aking lumang mga damit at sapatos?
A: Bigyan ang iyong lumang mga damit at sapatos ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpakumpuni ng mga ito,
pagbibigay ng mga ito sa isang organisasyon ng kawanggawa o sa tindahan ng pagtitipid, makikilahok sa pagpalitan
ng damit sa pamilya at mga kaibigan, o ibebenta-muli ang mga ito sa online o sa garage sale. Ang lumang mga damit
ay magagamit din muli bilang basahan sa tahanan. Huwag maglagay ng mga damit, mga sapatos, o mga tela sa iyong
basurahan na pang-recyle sa tahanan.

