
 

 

 
 
 
 
 
 

የዲስትሪክቱ የንግድ ድርጅቶች በተለምዶ ፎም ወይም 

Styrofoam™ በመባል ከሚታወቀው የተስፋፋ ፖሊስትሪን 

የተሠሩ የተወሰኑ ምርቶችን እንዳይሸጡ ወይም ለሽያጭ 

እንዳያቀርቡ ታግደዋል። 

 

ጃንዋሪ 1፣ 2021፣ የችርቻሮ ፎም እገዳ ተግባራዊ ይሆናል እና መደበኛ ምርመራዎች 

ይጀምራሉ። 

ጁላይ 1፣ 2021፣ ዲስትሪክቱ የፎም እገዳውን ለጣሱ ቸርቻሪዎች ቅጣት መጣል 

ይጀምራል፣ቅጣቱ ከ $100-$800 ነው። 
 
 
 
 
 
 
 

 

አዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች 
 

 የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የፎም ምርቶችን ያገደው 

ለምንድን ነው? 
የፎም እገዳው ነዋሪዎች የሚደሰቱበት እና ዓሳ እና የዱር እንስሳት የሚያድጉበት እና 
የሚበለጽጉበት ጤናማ መኖሪያ እንዲኖራቸው ለማድረግ የዲስትሪክቱ የውሃ አካላት 
ወደ ነበሩበት ለመመለስ የሚደረገው አጠቃላይ ጥረት ዋነኛ አካል ነው። የፎም ቆሻሻ 
ጥሩ ያልሆነ እይታ አለው እና በዲስትሪክቱ የውሃ አካላት፣የዱር እንስሳት፣እና ዜጎች 
ላይ ጎጂ ውጤቶች አለው። ፎም እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል አይደለም እና 
በአናኮስቲያ ወንዝ ውስጥ ከሚገኙት በጣም የተለመዱት የቆሻሻ ዓይነቶች  አንዱ 
ነው። ፎም ቀላል ክብደት ያለው በመሆኑ በነፋስና ዝናብ ከጎዳናዎች እና ከእግረኛ 
መንገዶች ወደ ጎርፍ ፍሳሾች የሚሄድ ሲሆን ይህም በቀጥታ ወደ ወንዞች እና ጅረቶች 
ይገባል። ውሃ ውስጥ አንዴ ከገባ፣ፎም የዲስትሪክቱ የውሃ አካላትን ወደሚበክሉ 
ትናንሽ ቁርጥራጮች ይቆራረጣል፣ይህም ከእነሱ ጋር የተያያዙትን ቁርጥራጮች እና 
መርዞች ወደ ምግብ ሰንሰለቱ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። 

 

 የችርቻሮ ፎም እገዳው የመጣው ከምንድን ነው? 
የ2014 ዘላቂ የዲሲ የኦምኒባስ ማሻሻያ ሕግ  (ሕጉ) በተለምዶ ፎም ወይም 
Styrofoam™ በመባል የሚታወቀውን የተስፋፋ ፖሊስትሪን በዲስትሪክቱ የንግድ 
ድርጅቶች እና ምግብ በሚያቀርቡ ድርጅቶች ውስጥ እንዳያገለግሉ አግዷል። 
በ2020፣የምግብ እቃ፣እንደ የበረዶ ትሪ እና ማቀዝቀዣዎች የመሳሰሉ የመያዣ 
እቃዎችን፣ እና እንደ ለውዝ ማሸጊያዎች የመሳሰሉ ኩሽን የማሸጊያ እቃዎች የመሳሰሉ 
የተወሰኑ የፎም ምርቶች የችርቻሮ ሽያጭን የሚከለክል ህጉ ላይ ማሻሻያ ተደርጓል። 
የፎም እገዳውን እስከ ችርቻሮ ሽያጮች ድረስ ማድረጉ በዲስትሪክቱ ውስጥ ያለውን 
ፎም እና ፍጆታውን የበለጠ ይቀንሰዋል። 

 

ዲስትሪክቱ የፎም እገዳ ያለበት   
ብቸኛው ግዛት ነው? 

በአሜሪካ ውስጥ፣ ሳንፍራንሲስኮ፣ሲያትል፣ እና ፖርትላንድን ጨምሮ ከ 100 በላይ 
ግዛቶች የተወሰነ ዓይነት የፎም እገዳ አስተላለፈዋል። በተጨማሪ በአናኮስቲያ ወንዝ 
ውሃገት ያሉ የኛ አጎራባች ግዛቶች የሞንትጎመሪ ካውንቲ፣ MD እና ፕሪንስ ጆርጅ 
ካውንቲ MD ከ2016 ጀምሮ ስራ ላይ የዋለ የፎም እገዳዎችን በማድረግ ቆሻሻ 
ለመቀነስ እየሰሩ ነው። 2020 ላይ፣ሜሪላንድ እንደዚህ አይነት እገዳ በመጣል 
የመጀመሪያዋ ስቴት ሆናለች። ከእነዚህ ግዛቶች ውስጥ የተወሰኑት የፎም የችርቻሮ 
ሽያጭ እገዳ እና ዲስትሪክቱ ውስጥ ያሉ ዓይነት ተመሳሳይ ገደቦች አሏቸው። 

 

 ይህን ህግ ማክበር ያለበት ማነው? 

በዲስትሪክቱ ውስጥ ያለ ማንኛውም መደብር ወይም የችርቻሮ ተቋም በፎም 
የችርቻሮ ሽያጭ ላይ ያለውን እገዳ፣ እና የሚከተሉትን ማክበር አለበት፣ 

• የምግብ መደብሮች 

• የመድሃኒት መደብሮች 

• የቅናሽ መደብሮች 

• ልዩ መደብሮች፣ እንደ የስፓርት እቃዎች እና 
የድግስ እቃዎች ችርቻሮ 

• ማተም እና ማጓጓዝ  
የአገልግሎት ስፍራዎች 

 

አዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች እና መልሶች የኮሎምቢያ ዲስትሪክት 

የችርቻሮ ፎም እገዳ 

https://doee.dc.gov/node/10252
http://lims.dccouncil.us/Legislation/B20-0573
https://lims.dccouncil.us/Legislation/B23-0191


 

 

 ከሽያጭ የታገዱ ምርቶች ምንድን ናቸው? 
የፎም የችርቻሮ ሽያጭ ላይ ያለው እገዳ ከተስፋፋ ፖሊስትሪን የተሰሩ የሚከተሉት ምርቶችን የሚያካትት ሲሆን፣ ነገር ግን በእነዚህ ብቻ የተወሰነ አይደለም፣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ኩባያዎች፣ ሰሀኖች፣ ጎድጓዳ ሳህኖች፣ እና ክላምሼልን ጨምሮ 

የምግብ እቃዎች 
እንደ የፎም የበረዶ ትሪዎች እና ማቀዝቀዣዎች የመሳሰሉ 

የመያዣ እቃዎች 
የለውዝ እና የተወሰኑ የፎም መሸጎጫዎች የመሳሰሉ የማሸጊያ 

እቃዎች 

 

የታገደ የፎም ዓይነትን እንዴት መለየት ይችላሉ? 
የታገዱ ምርቶችን፣እንደ የታመቁ፣የተስፋፉ፣ ወይም የተነፉ ፖሊስትሪን በሚሉ መግለጫዎች፣ እና የ# 6 የፕላስቲክ የመታወቂያ ኮድ ሊለዩ ይችላሉ። ጠጣር #6 ፕላስቲክ ፣ 

ፖሊስትሪን በመባል በቀላሉ የሚታወቀው፣በዚህ ህግ መሰረት አልታገደም። 

 

 ከፎም እገዳው ነጻ የሆኑ ምርቶች ምንድን ናቸው? 
አንዳንድ የፎም የማሸጊያ ምርቶች፣ የተወሰኑ የፎም መጠቅለያዎች እና የማሸጊያ መሸጎጫን ጨምሮ ከተስፋፋ ፖሊስትሪን የተሰሩ አይደሉም። እነዚህ ምርቶች በዚህ ህግ የታገዱ 

አይደሉም። በተጨማሪም እገዳው አስቀድመው በፎም ውስጥ ወይም በፎም ታሽገው ከውጭ ከሚገኙ መደብሮች ወደ ዲስትሪክቱ ወደሚገቡ ምርቶች ፣ እንደ እንቁላሎች 

በፎም ካርቶን፣ ኑድልስ በፎም ኩባያዎች፣ ወይም በፎም የታሸጉ ተሰባሪ እቃዎችን አይመለከትም። 

 

 የፎም እገዳው ተግባራዊ የሚደረገው እንዴት ነው? 
DOEE ድንገተኛ ምርመራዎችን ያካሂዳል እንዲሁም ከህዝብ ለሚሰጡት ጥቆማዎች ምላሽ ይሰጣል። የአተገባበር ድጋፍን ከመስጠት በተጨማሪ፣ እገዳው ጃንዋሪ 1፣ 2021 

ጀምሮ ተግባራዊ ከሆነ በኋላ DOEE ማስጠንቀቂያዎችን መስጠት ይጀምራል። ከጁላይ 1 ቀን 2021 ጀምሮ፣ DOEE የፎም እገዳን የጣሱ ቸርቻሪዎች ላይ የገንዘብ ቅጣት 

ይጥላል። 

 

 የታገደ የፎም ምርትን በመጠቀም ሽያጭ የሚያከናውን ነጋዴን እንዴት ሪፖርት ማድረግ 

እችላለሁ? 
ጥቆማዎችን የDOEEየጥቆማ መስመር ወይም፣ በDC 311 ድረገጽ ወይም መተግበሪያ ላይ ሪፖርት ወይም (202) 671-0080 ላይ መደወል ይችላሉ። 

 

 ለተጨማሪ ጥያቄዎች ማንን ማግኘት እችላለሁ? 
የDOEE ፕሮግራም ሰራተኛን በ (202) 671-0080 ማግኘት ይችላሉ። በተጨማሪ ስለዲስትሪክቱ የፎም እገዳ doee.dc.gov/foam መጎብኘት 

ይችላሉ። 
 
 
 
 
 
 
 
ዲሴምበር 2020 ተሻሻለ 
RETAIL FOAM BAN – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AMHARIC - አማርኛ  

https://doee.dc.gov/node/1087982
https://311.dc.gov/citizen/home
https://doee.dc.gov/foam

