
MAGBABAGO ANG PARAAN NG ATING PAMAMAHALA SA BASURA

Sama-sama nating
ihiwalay ang mga tiráng 
pagkain sa ating basura

Ang paraan ng ating pamamahala sa basura ay 
magbabago. Simula sa 2015 kailangan mong ihiwalay 
ang mga tiráng pagkain mula sa karaniwang basura.

Ang Metro Vancouver ay naglabas ng panuntunang ito 
nang sa gayon ang mga organikong bagay (pangunahín 
ang mga tiráng pagkain) ay dapat nakahiwalay sa mga 
karaniwang basura, at kukolektahin para sa biofuel (o 
organikong pagkukunan ng enerhiya). Ang mga pwedeng 
kainin na nakakalusog na pagkain ay maaaring isaalang-
alang para sa donasyon.

Karaniwang mga bagay na compostable (o maaring 
pangpataba ng lupa o ng halaman) ay kinabibilangan ng:

• Gulay at prutas
• Hilaw na pagkain, mga tiráng pagkain
• Naka-package na pagkain (alisin sa package)
•  Karne, isda, mga buto at mga pinagbalatan (shells) ng 

pagkaing-dagat o seafood
• Pasta, tinapay at kanin
•  Produktong mula sa gatas, eggshells, mga sawsawan 

(sauce) at mga sarsa
•  Papel na karton ng itlog 
• Paper towels, unlined na mga paper cup/plato
•  Mamantikang napkins at mga kahon ng  pizza/ mga 

pahayagan
•  Kraft paper/mga supot na papel na ginagamit upang 

kolektahin ang mga tiráng pagkain
•  Waxed na mga kahóng karton
•  Sapal ng kape/filters at tea ccbags
•   Mga kagamitan tulad ng chopsticks, stir sticks, at 

toothpicks
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Kausapin mo ang iyong tagapagbigay ng serbisyo.

Tumawag sa Recycling Hotline sa 
604-REC-YCLE (604-732-9253) 

Para sa impormasyon at mga pagkukunan (alituntunin sa 
pagdodonasyon ng pagkain, pag-aaral ng kaso ng iba’t-
ibang mga negosyo, gabay sa mga restaurant, property 
manager toolkit, recycling signage atbp), mangyaring 
bisitahin ang metrovancouver.org/foodscraps. 

Alam mo ba na?
•  Halos 40% ng lahat ng basura na dinala sa tambakan 

ng basura (landfills) nitong nakaraang taon ay 
compostable (pagkain at iba pang mga bagay na 
nakalista sa polyetong ito)

•  Sa sandaling maibaon ang mga pagkain sa landfill, 
ito ay nagre-release ng methane, isang matapang na 
greenhouse gas na isang dahilan ng global warming

•  Kapag ang pagkain ay itinapon, nasasayang ang lahat 
ng trabaho, oras, tubig at sustansiyang ginamit sa 
pagpapalaki o paghahanda nito

•  Ang pagtatapon ng pagkain ay magastos. 
Maraming mga negosyo ang nakakatipid ng pera sa 
pamamagitan ng pagbawas ng mga tiráng pagkain

•  Sa pamamagitan ng paghihiwalay ng tiráng pagkain 
sa karaniwang basura, tinatantya ng Metro Vancouver 
na 250,000 tonelada ang maaaring hindi na itambak sa 
landfill sa bawat taon.

Kailangan mo ng tulong?

Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang metrovancouver.org
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