ՆՈ՛Ր Օրգանական նյութերի վերամշակման ծրագրի կիրառում
Նահանգի նոր օրենքը (Սենատի օրինագիծ 1383) պահանջում է, որ հինգ և ավելի
միավոր ունեցող ձեռնարկությունները և բազմաբնակարան շենքերը պետք է աղբից
առանձնացնեն օրգանական թափոններն, ինչպիսիք են սննդի մնացորդները և
բույսերի մանրուքները:
Նահանգի օրենսդրությունը և Բրբենքի քաղաքային օրենսգրքի 4-րդ գլխի 2-րդ
Բաժինը (ուժի մեջ է 2022թ. ապրիլի 15-ից) պահանջում են Բրբենքի բիզնեսներից և
բազմաբնակարան բնակելի շենքերից՝

1) Բաժանորդագրվել օրգանական նյութերի վերամշակման ծառայությանը ձեր
բեռնափոխադրողի հետ որքան հնարավոր է շուտ: Կապվել ձեր բեռնափոխադրողի հետ՝
ծառայություններ կարգավորելու համար կամ պլանավորել այցելություն՝ հասկանալու ձեր
կոնտեյների և սպասարկման տարբերակները: Հրաժարումները հասանելի են այն
ձեռնարկությունների համար, որոնք սահմանափակ տարածքի, թափոնների ցածր ծավալների
պատճառով իրավունք ունեն բացառություն ստանալու կամ այն ձեռնարկությունների համար,
որոնք իրենց օրգանական նյութերը հետ են տեղափոխում կամ ինքնուրույն են տեղափոխում:
Հրաժարման համար դիմելու համար այցելեք. www.burbankca.gov/web/public- works/sb1383 :
2) Տրամադրեք հավաքման երեք տարաներ բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների,

վարձակալների, աշխատողների, կապալառուների և հաճախորդների համար, որոնք հստակ
պիտակավորված և գունավոր կոդավորված են Կապույտ/Վերամշակում,
(
Կանաչ/
Օրգանական և Սև կամ մոխրագույն/Աղբ) բոլոր ներքին և արտաքին տարածքներում, որտեղ
թափոնները հավաքվում են: Այցելեք ձեր բեռնափոխադրողի կայքը՝ պիտակներ և
պաստառներ ներբեռնելու համար:

3) Պարբերաբար ստուգեք տարաների աղտոտվածությունը և համոզվեք, որ ձեր
բեռնափոխադրողի կողմից սպասարկվող բեռնարկղերի մեջ տեղադրվում են
համապատասխան նյութերը:
4) Ամեն տարի տեղեկատվություն տրամադրեք բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներին,
վարձակալներին, աշխատակիցներին, կապալառուներին և հաճախորդներին այն մասին, թե
ինչ նյութեր պետք է դրվեն յուրաքանչյուր տարայի մեջ: Նոր վարձակալներին պետք է
տեղեկատվություն տրամադրվի տեղափոխվելուց առաջ կամ 14 օրվա ընթացքում: Այցելեք ձեր
բեռնափոխադրողի կայքն՝ այս պահանջը բավարարող անվճար կրթական նյութերից օգտվելու
համար:
5) Ապահովել ուտելի սննդի վերականգնում միայն
(
սննդամթերքի թափոնների մեծ

արտադրողների համար): Լրացուցիչ տեղեկություններ հասանելի են www.burbankca.gov/web/
public-works/sb1383-food-donation :
Ծրագրի կիրարկում
Քաղաքապետարանը ստուգումներ կիրականացնի՝ որոշելու համապատասխանությունն,
ինչպես պահանջվում է նահանգի օրենսդրությամբ: Եթե քաղաքապետարանը հայտնաբերի
անհամապատասխանություն, կտրամադրվի ուսումնական նյութեր, ինչպես նաև
համապատասխանության մասին ծանուցում: Խախտումները կարող են ենթարկվել
վարչական քաղաքացիական տույժերի: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Բրբենքի
քաղաքային օրենսգրքի 4-րդ գլխի 2-րդ Բաժինը՝
www.codepublishing.com/CA/Burbank/#!/Burbank04/Burbank0402.html#4-2 :

Եթե օգտվում եք Բրբենք քաղաքի աղբահանության և վերամշակման
ծառայություններից

•

•

Եթե դու քաղաքից ստանում եք միայն վերամշակման ծառայություններ, քաղաքային
իշխանություններից կայցելեն ձեզ՝ քարտը կամ աղբամանը տանելու համար։ Ձեր
աղբահանությունը տրամադրողը պատասխանատու է տրամադրելու այդ
ծառայությունները։
Եթե դուք աղբահանության ծառայություններ եք ստանում քաղաքից, մենք ձեզ
հետ կկապվենք՝ ավելացնելու օրգանական նյութերի և/կամ վերամշակման
կոնտեյներները։
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