
ስትሮ መጠጫዎች እና ማማሰያዎች

አዲስ መስፈርቶች

ቆሻሻዎችን ለመቀነስ እና ወጪን ለመቆጠብ፣ በሚጠየቁበት ሰዓት የንግድ ተቋማት ተቀባይነት ያላቸውን የስትሮ መጠጫዎችን እንዲጠቀሙ ዲስትሪክቱ ያበረታታል። 
አንዳንድ የአካለ ስንኩልነት ያለባቸው ደንበኞች ምግብ ለመመገብ ወይም መጠጥ ለመጠጣት የፕላስቲክ ስትሮ መጠጫዎች ሊያስፈልጋቸው ይችላል።

ለእነዚህ ዓይነት ደንበኞች ዲስትሪኩት የንግድ ተቋማት የፕላስቲክ ስትሮ መጠጫዎችን እንዲይዙ ያበረታታል።

እንዴት ሕጉን እንደሚያውቁ እና እንደሚያከብሩ

ይሄ የሚሆነው 
ለምንድን ነው?

የፕላስቲክ ስትሮ መጠጫዎችን እና ማማሰያዎችን ማገድ የዲስትሪክቱን ማህበረሰቦች 
እና የውሃ መስመሮችን የሚበክሉ የፕላስቲክ ቆሻሻን እና ፍሳሾችን ለመቀነስ 
ይረዳል። የፕላስቲክ ስትሮዎች እና ማማሰያዎች በቀላሉ ይነፋሉ እና ከመሰባበራቸው በፊት 
ለመቶ ዓመታት የሚቆዩበት በአካባቢው ላይ የሚገኙ የውሃ መስመሮች ላይ ይንሳፈፋሉ። 

ከሁሉም በፊት ቀድመው በመገኘት ቃል ይግቡ

እንደ የፕላስቲክ ስትሮ መጠጫዎች ዋና አከፋፋይ፣ የምግብ አገልግሎት ሰጪ ኢንዳስትሪው ዲስትሪክቱ እያደረገ ያለውን የፕላስቲክ ቆሻሻ 
የመቀነስ ዓላማ ላይ አስተዋጽዖ ማድረግ ይችላሉ። የኛ የመጨረሻው ስትሮ መጠጫ (OUR LAST STRAW) ጥምረት ጋር እርምጃ 
ከሚወስዱ እያደጉ ያሉ ንግድ ተቋማት እና ድርጅቶች ጋር ይቀላቀሉ። በዲስትሪክቱ ውስጥ የሚደረገው የፕላስቲክ ቆሻሻ የመቀነስ ዘመቻ 
ላይ በህብረት ይስሩ እና #መምጠጥ አቁም ዘመቻን (#StopSucking) በ ourlaststraw.org ላይ በመሄድ ቃል ይግቡ። 

ስለ ተቀባይነት ያላቸው ምርቶች እና የዲስትሪክት የምግብ አገልግሎት 
መመገቢያ ዕቃዎች በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ እዚህ ላይ 
ይጎብኙ፥ doee.dc.gov/foodserviceware

ከኦክቶበር 29 ቀን፣ 2018 ዓ.ም ጀምሮ፣ የከንቲባው መልሶ አገልግሎት ላይ የሚውሉ (ሪሳይክል) እና የሚሰበሰብ ዕቃዎች ዝርዝር በዲስትሪክቱ 
ውስጥ ምግብ ወይም መጠጦችን በመሸጥ ጊዜ የሚከማቹ እና/ወይም ተመልሰው የሚያገለግሉ ስትሮ መጠጫዎች እና ማማሰያዎችን መጠቀም ያስገድዳል።

በዲስትሪክቱ ውስጥ ተቀባይነት ያላቸው ምርቶች የሚከተሉት ናቸው ሆኖም ግን በዚህ ብቻ አይወሰኑም፥
- ወረቀት - ቀርቀሃ - የደረቀ ሳር - ዝግት አልባ ብረት - ብርጭቆ - PLA (BPI-እውቅና ያለው)

የሚከማች እና/ወይም በድጋሚ የሚያገለግል

ደረቅ ሳር/ቀርቀሃ ወረቀት ዝገት የለሽ ብረት ጠርሙስ ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግሉ የፕላስቲክ ስትሮ መጠጫዎች 
እና ማማሰያዎች 

የተፍታታ እና ለየብቻው የተጠቀለለ

ሕግ ማስከበር 
የሚጀምረው 
ጃንዋሪ 1 ቀን፣ 
2019 ዓ.ም



 
Language 
Assistance 

Si necesita ayuda en Español, por favor llame al (202) 645-6988 para proporcionarle un intérprete de manera gratuita. 
Nếu quý vị cần giúp đỡ về ng Việt, xin gọi (202) 645-6988 để chúng tôi thu xếp có thông dịch viên đến giúp quý vị miễn phí. 
Si vous avez besoin d’aide en Français appelez-le (202) 645-6988 et l’assistance d’un interprète vous sera fournie gratuitement. 
በአማርኛ እርዳታ ከፈለጉ  በ (202) 645-6988 ይደውሉ።  የነፃ አስተርጓሚ ይመደብልዎታል። 
한국어로 언어 지원이 필요하신 경우 (202) 645-6988 로 연락을 주시면 무료로 통역이 제공됩니다. 
如果您需要用（中文)接受幫助，請電洽(202) 645-6988 將免費向您提供口譯員服務。 
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