ዘላቂ የሆኑ ቁሳቁሶች አስተዳደር
የአንድ ቁሳቁስ በኑሮ ኡደት ውስጥ ያለው አካባቢያዊ ተጽዕኖ ምን ያህል ነው? ዘላቂነት ያላቸው ቁሳቁሶች አስተዳደር
ቁሳቁሶች በአካባቢ ላይ በሃብት ማውጣት የሚመጡ ተጽዕኖዎችን እና ተመልሰው ከተገኙት ቁሳቁሶች በንድፍ እና ምርት
እስከ የህይወት ዘመን አስተዳደር ድረስ እንደገና መጠቀምን፣ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋልን፣ እና የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድን
ይመረምራል።
እንዲሁም የቁሳቁስን ተጽዕኖ— ቆሻሻን ከመቀየር እና ሃብትን መልሶ ከማግኛ፣ እስከ ምርት አስተዳደር እና ዘላቂ ግዢ
ለመቀነስ ምን አይነት እርምጃዎችን ሊወስዱ እንደሚችሉ እንገመግማለን ። እነዚህ ሁሉ ድርጊቶች የዲስትሪክቱን ዘላቂ
የሆኑ የቁሳቁስ አስተዳደር ግቦችን ለማሳካት አስተዋጽዖ ያደርጋሉ።
ቆሻሻን መቀየር እና ሃብትን መልሶ ማግኛ
በዘላቂ የDC እቅድ፣ ዲስትሪክቱ ምንም ቆሻሻን ወደማጠራቀሚያዎችን እና ማቃጠያዎችን ላለመላክ እና በ2032
የሚፈጠረውን ቆሻሻ በ15% ለመቀነስ እየሰራ ነው። የዚህ እቅድ ዋና ምሰሶ በከተማ ውስጥ 80% የሚሆንን ቆሻሻ
መቀየርን ያካትታል። DOEE ፕሮግራሞችን፣ ስልቶችን፣ እና ማበረታቻዎችን በማዘጋጀት የሃብት ቅነሳን፣ እንደገና
መጠቀምን፣ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋልን እና ከተማ አቀፍ ብስባሾችን በማዘጋጀት እነዚህን ግቦች ለማሳካት አስተዋጽዖ
ያደርጋል።
ከሚባክኑት ሃብቶች ላይ አዲስ ዋጋን ማምጣት የሰውን እና የአካባቢን ጤና ያሻሽላል፣ የበካይ ጋዝ ልቀትን ይቀንሳል፣ እና
የስራ እድልን ይፈጥራል።
•
•

በ2018 የበጀት አመት የነበረ የደረቅ ቆሻሻ መቀየር ሂደት ሪፖርት
በ2017 የበጀት አመት የነበረ የደረቅ ቆሻሻ መቀየር ሂደት ሪፖርት

ዜሮ ብክነት ዝግጅቶች
ዝግጅቶች የማህበረሰብ አባላትን ለተመሳሳይ አላማ ወይም ለማክበር እንዲሰባሰቡ ለማድረግ ጥሩ መንገድ ናቸው፣ ነገር
ግን ብዙ ብክነትን ሊያመጡም ይችላሉ። ያንን ችግር ለመፍታት እንዲረዳን፣ የሃይል እና የአካባቢ መምሪያ (DOEE) እና
የህዝብ ስራዎች መምሪያ የዜሮ ብክነት ዝግጅት መምሪያን ለማስጀመር በጋራ ሰርተዋል! መምሪያው አጭር እና
ለመጠቀም ቀላል ነው። ከዝግጅቱ በፊት፣ ወቅት፣ እና በኋላ ምክሮችን ያካትታል። ቀጣዩን ዝግጅትዎን በሚያቅዱበት ጊዜ
መመሪያውን ይመልከቱ እና ዲስትሪክቱ በ2032 80% የሚሆንን ቆሻሻ ከቆሻሻ መያዣ ወይም ከሚቃጠል ቆሻሻ (ከቆሻሻወደ-ሃይል የሚለወጠውን ጨምሮ) የመለወጥ ግቡ ላይ እንዲደርስ ይረዱዎታል።
•

ዜሮ ብክነት ዝግጅት መመሪያ

የምርት አስተዳደር
ዲስትሪክቱ አምራቾች የምርታቸውን ማብቂያ ጊዜ የሚከፍሉበትን እና የሚያስተዳድሩበትን ስርዐት እንዲያሳድጉ
የሚጠይቁ ህጎችን በማውጣት ሰዎች ቀለምን፣ ኤሌክትሮኒክስን፣ እና ባትሪዎችን እንደገና ለመጠቀም፣ መልሶ ጥቅም ላይ
ለማዋል ወይም በአግባቡ እንዲወገዱ ቀላል እንዲሆንላቸው ለማድረግ እያመቻቸ ነው። በዲስትሪክቱ ውስጥ የምርት
አስተዳደር ፕሮግራሞች ዝርዝር መረጃዎች በዚህ አሉ፦
ባትሪዎች፦ የዲስትሪክት ባትሪ አስተዳደር ፕሮግራም እድገት በሂደት ላይ ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ ወቅታዊ
መረጃዎችን ለማግኘት ይከታተሉ በአሁኑ ጊዜ፣ ባትሪዎችን መልሶ ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግ Benning

Road Transfer Station ን መጠቀም ወይም መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል እንደገና ቻርጅ የሚደረጉ ባትሪዎችን
የሚቀበል ቦታ መፈለግ ይችላሉ።
• የባትሪዎች ወይም ባትሪዎችን-የያዙ ምርቶችን የምታመርቱ አምራቾች፦ ስለ ሃላፊነቶችዎ ይወቁ
• ለዲስትሪክቱ ፕሮግራም የመሰብሰቢያ ቦታ ለመሆን የሚፈልጉ ቦታዎች፦ የሚመለከተውን ሃላፊነቶች እና
እንዴት የበለጠ ማወቅ እንደሚችሉ ይህን ደብዳቤ ይከልሱ
ኤሌክትሮኒክስ፦ የዲስትሪክቱ ነዋሪዎች፣ አነስተኛ ቢዝነሶች እና አነስተኛ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች
ተሌቪዥንን፣ ኮምፒውተሮችን፣ ማተሚያዎችን፣ የDVD ማጫወቻዎችን፣ እና ከእነዚህ ጋር የሚመሳሰሉ እቃዎችን
ጨምሮ የተለያዩ የተሸፈኑ ኤሌክትሮኒክ መሳሪያ በከተማ ወስጥ አመቺ የሆነ ቦታ ላይ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል
ይችላሉ። እነዚህ እቃዎች በቆሻሻ ውስጥ ከመጣል ተከልክሏል።
• ኤሌክትሮኒኮችዎን እንዴት እና የት መልሰው ጥቅም ላይ እንደሚያውሉ የበለጠ ይወቁ።
ቀለም፦ የዲስትሪክት ነዋሪዎች እና ቢዝነሶች የተረፉ ቀለሞችን በአግባቡ ለመጠቀም እና ጥራቱን መልሶ
ማግኘቱን የሚያረጋግጡባቸው ብዙ አማራጮች አሏቸው። ቀለምን መልሶ ጥቅም ላይ ስለማዋል የበለጠ ይወቁ።
ዘላቂነት ያለው ግዢ
የዲስትሪክቱ ዘላቂነት ያለው የግዢ ፕሮግራም ኤጀንሲዎች ተመጣጣኝ ወጪ ኖሯቸው በአካባቢም ላይ የሚያሳድሩት
ተጽዕኖ አነስተኛ የሆኑ እቃዎችን እና አገልግሎቶችን እንዲገዙ ይረዳል። ዘላቂ በሆነው የግዢ ፕሮግራም፣ ዲስትሪክቱ
ግዢውን እና የመርዛማ ኬሚካሎችን ጥቅም ላይ መዋል እየቀነሰ እና መልሰው ጥቅም ላይ የዋሉ ይዘቶችን የያዙ፣ ውሃን
እና ሃይልን የሚቆጥቡ፣ እና ደህንነታቸውን በጠበቁ መልኩ ሊታደሱ፣ መልሰው ጥቅም ላይ ሊውሉ፣ ወይም ሊሰበሰቡ
የሚችሉ ተጨማሪ ምርቶችን እየገዛ ነው። ስለ ዘላቂነት ያላቸው የምርት ዝርዝሮች እና ዘላቂነት ስላለው ግዢ ተፈጻሚነት
የበለጠ ይወቁ።
ዘላቂነት ስላላቸው ቁሳቁሶች አስተዳደር የበለጠ ይወቁ
•
•

የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ ዘላቂነት ያላቸው ቁሳቁሶች አስተዳደር ድህረ ገጽ
ለኢኮኖሚ ትብብር እና ልማት ድርጅት ዘላቂነት ያላቸው እቃዎች አስተዳደር ድህረ ገጽ

