የቀለም አያያዝና አስተዳደር
የ2014 ቀለም አስተዳደር ህግ የቀለም አምራቾች የተረፉ ቀለሞችን እንዲሰበስቡ እና እንደገና እንዲጠቀሙ፣ መልሰው
ጥቅም ላይ እንዲያውሉ፣ ወይም ደህንነቱን በጠበቀ መልኩ እንዲያስወግዱት ያዛቸዋል። አምራቾች፣ ወይም የአምራቾች
ድርጅት ተወካዮች፣ በDOEE እንዲመዘገቡ፣ የምዝገባ ክፍያ እንዲከፍሉ፣ መልሶ ጥቅም ላይ የዋለን ቀለም እንዲያስረክቡ
እና የአስተዳደር እቅዱን፣ እና እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ተግባራትን በየአመቱ ሪፖርት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ሁሉም
የቀለም ቸርቻሪዎች መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል እና የተጣለውን ቀለም በሃላፊነት ለማስወገድ የሚያስፈልገውን ወጪ
ለመሸፈን በቀለም ዋጋ ላይ የቀለም አስተዳደር ግምገማ መጨመር አለባቸው።
PaintCare, Inc.፣ የቀለም አምራቾችን የሚወክል ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት፣ በዲስትሪክቱ ውስጥ የቀለም አስተዳደር
እቅድ በመተግበር ላይ ነው። DOEE፣ በኦገስት 1፣ 2016 የ PaintCare የተሻሻለ እቅድን አጽድቋል፣ እናም PaintCare
ፕሮግራሙን በኖቬምበር 1፣ 2016 ይጀምራል።
PaintCare, Inc በኦገስት 2021 የተሻሻለ የፕሮግራም እቅድን ለDOEE አስረክቧል፣ እንዲሁም DOEE
በዲሴምበር 17፣ 2021 ከአንዳንድ ክለሳዎች ጋር እቅዱን አጽድቋል።
PaintCare
PaintCare በችርቻሮ መሸጫ ቦታዎች ያገለገሉ የቀለም ስብስቦችን፣ የአንድ ቀን ቀለም መጣያ ዝግጅቶችን፣ ቢያንስ 5
ጋሎን ቀለም ያላቸው ቤተሰቦች ከቤት እ ቤት ማንሳት፤ እና ማንኛውም 100 ጋሎን ቀለም እና ትልቅ መጠን ላለው
ለማንኛውም ሰው የማንሳት አገልግሎቶችን ያስኬዳል። ለእርስዎ ቅርብ የሆነ የቀለም መጣያ ወይም መግዣ ቦታ ለማግኘት
እባክዎ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ PaintCare ድህረ ገጽን ይጎብኙ ወይም በ (855) 724-6809 ይደውሉ።
ለቤተሰቦች እና የንግድ ተቋማት መጪ የነጻ ቀለም መጣል ወቅቶች፡ወደፊት ቤተሰብ እና የንግድ ተቋማት ነጻ የቀለም መጣያ፦

https://doee.dc.gov/paint
የቀለም ቸርቻሪዎች
•

•

በኖቬምበር 1፣ 2016፣ ሁሉም የቀለም ቸርቻሪዎች በዲስትሪክቱ ውስጥ በሚሸጠው የቀለም መግዣ ዋጋ ላይ
የPaintCare ክፍያን መጨመር እንዲጨምሩ ይጠየቃሉ። ስለ ክፍያው የበለጠ መረጃ በPaintCare ድህረ ገጽ
ሊገኝ ይችላል።
አምራቾች እና ቸርቻሪዎች መሸጥ የሚችሉት የህንጻ ቀለም በዲስትሪክቱ ውስጥ በ PaintCare የተመዘገበውን
ብቻ ነው። የ PaintCare ን የተዘረዘሩ የተመዘገቡ አምራቾችን እና ብራንዶችን ይመልከቱ።

ተፈጻሚነት
DOEE በጃንዋሪ 17፣ 2020 የቀለም አያያዝና አስተዳደር ጥሰቶችን የሚያስተዳድር የታተመ ህግ አውጥቷል። ለእነዚህ
ጥሰቶች DOEE ቅጣቶችን ሊገመግም ይችላል። እንዲሁም DOEE ከቀለም አያያዝና አስተዳደር መስፈርቶች ጋር ተስማሚ
መሆናቸውን ተፈጻሚ ለማድረግ የፍርድ ቤት እርምጃን ተግባራዊ ሊያደርግ ይችላል።
መመሪያ
እባክዎ የ PaintCare ፕሮግራም ትግበራ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን በproductstewardship@dc.gov ይላኩልን።

ጠቃሚ ቁሳቁሶች
•
•
•
•
•
•
•
•

የ2014 የቀለም አስተዳደር ህግ
የPaint Care የተሻሻለ እቅድ (ዲሴምበር 2021)
የPaint Care የተሻሻለ እቅድ (ጁላይ 2016)
የPaint Care መመሪያዎች
የPaint Care DC የቀለም አስተዳደር ፕሮግራም - የ2017 አመታዊ ሪፖርት
የPaint Care DC የቀለም አስተዳደር ፕሮግራም - የ2018 አመታዊ ሪፖርት
የPaint Care DC የቀለም አስተዳደር ፕሮግራም - የ2019 አመታዊ ሪፖርት
የPaint Care DC የቀለም አስተዳደር ፕሮግራም - የ2020 አመታዊ ሪፖርት

አባሪ (አባሪዎች)፡
PaintCare District of Columbia 2016 Program Plan-July - 6.6 MB (pdf)
DOEE's Response to Paint Stewardship Program Rulemaking Comments - 239.7 KB (pdf)
PaintCare Regulations - 288.2 KB (pdf)
ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች
ዘላቂ የሆኑ ቁሳቁሶች አስተዳደር
ኤሌክትሮኒክስን መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል
ቆሻሻዎችን እና ጎጂ ነገሮችን መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል

