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GIỚI THIÊU QUY ĐỊNH

THỨ TỰ ƯU TIÊN ĐỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI

REDUCE   /  GIẢM BỚT

REUSE  /  TÁI XỬ DỤNG

RECYCLE  /  TÁI CHẾ

RECOVER  /  PHỤC HỒI

RESIDUALS MANAGEMENT 
PANGANGASIWA SA MGA 

NALALABI



XỐP

BAO NHỰA CHO KHÁCH HÀNG TẠI QUÀY TÍNH TIỀN

BAO NHỰA



THÀNH PHỐ LUÔN  
SẴN SÀNG GIÚP QUÝ VỊ BIỆN PHÁP THAY THẾ

CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ HỖ TRỢ CHO SỰ CHUYỂN ĐỔI NÀY.
HÃY CÙNG NHAU CHUNG SỨC BẢO VÊ MÔI TRƯỜNG SỐNG
CỦA CHÚNG TA VÀ XÂY DỰNG MỘT NỀN KINH TẾ TUẦN
HOÀN KHÔNG CÒN CHẤT THẢI.



Karamihan sa mga bagay-bagay na minsanang-gamit ay hindi maaaring maibalik estadong-panangkap o 
mahirap nang magbalik estadong-panangkap. Kapag naghahanap ng mga kahalili na mga pangpamilihang 
bag o lalagyang panlabas-konsumo, dapat na maaari itong maibalik estadong-panangkap [recycable] sa 
aming asul na kariton o magawang panabang-lupa [compostable] sa aming luntiang kariton na sistema. Sa 
pamamagitan ng pagpili ng napapanatili at tinatanggap na mga bagay-bagay sa aming sistema ng 
pagbabalik estadong-panangkap o pagka-organiko, tumutulong kayo upang makamit ang isang 
malasirkulong pag-aarimuhunan [circular economy] at maprotektahan ang ating kapaligiran. 

Upang matulungan ang mga negosyo na maghanap ng mga kahaliling produkto, inirerekumenda ng 
Lungsod na makipag-usap sa inyong mga tagapagtustos tungkol sa mga alternatibo sa mga 
pangpamilihang bag na plastik at mga seladong sintetikong panlabas-konsumong lalagyan/kopa [foam 
containers/cups] na maaari ninyong makaugnayan upang mapili ang inyong bagong mapagkukunan. Ang 
mga kahaliling produkto ay dapat na muling magagamit [reusable], maibabalik estadong-panangkap 
[recycable], o magagawang panabang-lupa [compostable] tulad ng nabanggit sa ibaba.

MGA KAHALILI NG PANGPAMILIHANG BAG NA PLASTIK
Huwag bumili ng mga plastic bag na may tatak na nabubulok [biodegradable] o magagawang panabang-
lupa [compostable]. Hindi sila tinatanggap para sa pag-aabono at hindi rin maaaring maibabalik estadong-
panangkap.

De-Papel na pangpamilihang bag

• Kailangang yari sa di kukulang ng apatnapung porsyentong (40%) nilalamang galing balik estadong-
panangkap [recycled content]

Mga muling magagamit na bag (dapat na pwedeng muling magamit ng 100 beses)

• Ang mga hinabing bag na plastik, gawa sa Polypropylene

• Mga hindi hinabing bag na plastik, gawa sa Polypropylene

• Mga natural na bag na tela

MGA ALTERNATIBO SA POLYSTYRENE NA SELADONG SINTETIKONG LALAGYANG  
PANLABAS-KONSUMO
Mga maibabalik estadong-panangkap [recycable] na lalagyang panlabas-konsumong plastik

• *Walang magagawang panabang-lupa [compostable] na mga lalagyang panlabas-konsumong plastik*

Mga lalagyang panlabas-konsumong binubuo ng hibla [fibre-based]

• Walang pahid (“compostable” o magagawang panabang-lupa) Walang pahid (“compostable” o 
magagawang panabang-lupa)

Mga maibabalik estadong-panangkap [recycable] na lalagyang panlabas-konsumong aluminyo

SALAMAT SA INYONG PAGTULONG SA PAGSUPORTA SA TRANSIYON NA ITO. TAYONG LAHAT 
AY MAGTULUNGAN UPANG MAPROTEKTAHAN ANG ATING KALIKASAN AT BUMUO NG ISANG 
CIRCULAR ECONOMY.



rethinkwaste@surrey.ca 
surrey.ca/singleuse
Koleksyon ng Basura Hotline: 604-590-7289


