بدء العمل بقانون جديد لتحويل
المخلفات العضوية قريبًا!
اعتبارا من  1يناير 2222
يسري
ً
يُلزم مشروع قانون مجلس الشيوخ SB 1383
جميع الجهات المنتجة للمخلفات بإعادة تدوير
النفايات العضوية ،وبعض األعمال التجارية
بالتبرع باألغذية الصالحة لألكل لمنظمات استرداد
تلك األغذية.
تشمل النفايات العضوية:
نفايات الطعام والورق المتسخ بالطعام والمخلفات
الناتجة عن تشذيب النباتات في األفنية واألخشاب
غير الخطرة والورق وألياف الكرتون وروث
الحيوانات.

يجب على الكيانات التالية التبرع بالفائض من
اعتبارا من  1يناير :2222
األغذية الصالحة لألكل
ً
· محالت السوبر ماركت
· متاجر البقالة التي تبلغ إجمالي مساحة منشأتها
 00577قدم 2أو أكبر
· موزعو الخدمات الغذائية
· أسواق بيع المواد الغذائية بالجملة
يجب على الكيانات التالية التبرع بالفائض من
اعتبارا من  1يناير :2222
األغذية الصالحة لألكل
ً
· المطاعم التي تحتوي على  257مقعدًا أو أكثر أو
2
التي تزيد مساحتها اإلجمالية عن  50777قدم
· الفنادق التي بها مرفق للطعام في الموقع وتتكون
من  277غرفة أو أكثر
· المنشآت الصحية التي بها مرفق للطعام في الموقع
وتحتوي على  077سرير أو أكثر
· قاعات المناسبات الكبيرة أو الفعاليات الكبيرة
· أي وكالة حكومية بها كافتيريا بسعة  257مقعدًا أو
أكثر أو التي يزيد إجمالي مساحة الكافتيريا بها عن
2
 50777قدم
· أي منشأة تابعة لوكالة تعليمية محلية بها مرفق
للطعام في الموقع

المساعدة الفنية المجانية متاحة!

يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني للحصول على
الالفتات القابلة للطباعة وموارد التبرعات الغذائية
وأحدث معلومات إعادة التدوير.

مقاطعة سان دييغو

توجيهات إعادة التدوير
موجهة لألعمال التجارية

الحاويات والملصقات والمواد األخرى الخاصة
بإعادة التدوير متاحة مجانًا طالما كانت متوفرة.
دليلك لمعرفة كيفية االمتثال للقوانين
الحكومية والمحلية الخاصة
بإعادة التدوير

مقاطعة سان دييغو
إدارة األشغال العامة
تخطيط وإعادة تدوير النفايات الصلبة
5507 Overland Ave
Suite 2070 MS-7357
San Diego0 CA 92023
858-694-2456
Recycle@sdcounty.ca.gov
https://tinyurl.com/businessrecycling

موارد إضافية متاحة لك:
مساعدة فنية مجانية
حاويات إعادة تدوير مجانية

إعادة تدوير النفايات التجارية

إعادة التدوير مفيدة للعمل
التجاري.
إلعادة التدوير فائدة نهائية ثالثية  -مالية
واجتماعية وبيئية.
يمكن أن يساعد تحديد الحجم المناسب
للقمامة وخدمات إعادة التدوير األعمال
التجارية في توفير المال الذي تنفقه على
فواتير التخلص من القمامة .يساعد التبرع
باألغذية الصالحة لألكل على التخلص من
انعدام األمن الغذائي داخل مجتمعاتنا .كما
يؤدي تحويل المواد عن مدافن النفايات
إلى استعادة المواد القيمة وتقليل انبعاثات
غازات االحتباس الحراري.
سيساعدك هذا الدليل في االطالع على
القوانين السارية على عملك التجاري
وتوفير الموارد المتاحة لعملك.

يُلزم قانون الوالية  AB 321األعمال
التجارية التي تنتج  4ياردات مكعبة أو أكثر
من النفايات الصلبة التجارية أسبوعيًا (بما
في ذلك القمامة والمواد القابلة إلعادة
التدوير والمواد العضوية) بالترتيب لخدمات
إعادة التدوير .يمكن لألعمال التجارية اتخاذ
واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية إلعادة
استخدام النفايات الصلبة أو إعادة تدويرها
أو تحويلها بطريقة أخرى بخالف التخلص
منها:
· االشتراك في خدمات التخلص من القمامة
· التبرع بالنفايات القابلة إلعادة التدوير أو
بيعها
· التخلص الذاتي من النفايات القابلة إلعادة
التدوير

إعادة تدوير المخلفات العضوية
يُلزم قانون الوالية  AB 1826األعمال
التجارية التي تنتج ياردتين ( )2مكعبتين أو
أكثر من النفايات الصلبة التجارية أسبوعيًا
(إجمالي القمامة والمواد القابلة إلعادة التدوير
والمواد العضوية) بالترتيب لخدمات إعادة
تدوير المخلفات العضوية.
تشمل المخلفات العضوية نفايات الطعام
والورق المتسخ بالطعام* والمخلفات الناتجة
عن تشذيب النباتات في األفنية واألخشاب
غير المعالجة/غير المطلية.
*يتعين على األعمال التجارية االشتراك في خدمات
جمع نفايات الطعام والورق المتسخ بالطعام بمجرد
توفرها ،ولكن في موعد ال يتجاوز  1يناير .2222

التوعية
وإشراك العمالء
يُلزم قانون الوالية  AB 827األعمال
التجارية الخاضعة للقانونين AB 340
و AB 0826توفير حاويات إعادة
التدوير وحاويات المواد العضوية
لتجميع المواد القابلة إلعادة التدوير
الناتجة عن العمالء من المنتجات
المشتراة والمستهلكة في منشآتها .يجب
وضع هذه الحاويات بالقرب من حاويات
القمامة ،وأن تكون مرئية ويمكن للعمالء
الوصول إليها بسهولة ،وأن يكون عليها
عالمات واضحة.
· يستهدف هذا القانون األعمال التجارية
التي تبيع المنتجات المخصصة
لالستهالك الفوري.
· ال يتعين على المطاعم ذات الخدمة
الكاملة توفير حاويات للزبائن ،ولكن
يجب أن توفر حاويات للموظفين لفصل
المواد القابلة إلعادة التدوير والمواد
العضوية التي ينتجها العمالء.

