ካብ እዞም ዝስዕቡ ኣርባዕተ ቦታታት ዘለዉ ናይ
ጎሓፍ መአከቢ ትካላት ሓዲኦም ጎብንዩ።

ንመደባት በዓልን ተወሳኺ ሓበሬታን ኣብ
HazWasteHelp.org ብጽሑ
መስመር መፋሰሲ ቢዝነስ
206-263-8899
ሰኑይ –ዓርቢ 9 ቅ.ቀ .– 4:30 ድ.ቀ

ሰሜን ስያትል

ደቡብ ስያትል

ክፉት፥ ሰንበት፡ ሰኑይ፡ ሰሉስ
9:30 ቅ.ቀ–4:30 ድ.ቀ

ክፉት፥ ሓሙስ፡ ዓርቢ፡ ቀዳም
9:30 ቅ.ቀ–4:30 ድ.ቀ

12550 Stone Ave N
Seattle, WA 98133

ትፈልጡ ዲኹም

ሓደገኛ ጎሓፍ

ናብ መትሓዚ ጎሓፍ ወይ ናብ ቱቦ
ናይ ጎሓፍ ክኸይድ ከምዘይክእል፧

8100 2nd Ave S
Seattle, WA 98108

ስለዚ ናበይ
ክወስዶ እየ?

ኣብ ጥቓ እቲ መደበር መሰጋገሪ ዝርከብ
N

ፋክቶርያ

13800 SE 32nd St
Bellevue, WA 98005
ክፉት፥ሰሉስ – ዓርቢ 8 ቅ.ቀ – 4 ድ.ቀ
ቀዳም – ሰንበት 9 ቅ.ቀ – 5 ድ.ቀ
ኣብቲ መደበር መሰጋገሪ ዝርከብ

ኣውበርን

1101 Outlet Collection Way
Auburn, WA 98001

- +
- -+ + +
- + + - -+
+ -

ክፉት፥ ቀዳም – ሰንበት
10 ቅ.ቀ – 5ድ.ቀ
ምሉእ ዓመት ዝንቃሳቓሲ-መእለዪ ጎሓፍ

ማዕዳ ንመጋዓዝያ
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጉሓፋት ብሓደ ኣይትሓዋውስ፡፡
ጉሓፋት ኣብ ናይ መጀመርታ መትሓዚኦም ይኹኑ ወይ ብትኽክል ኣብ ዝተፅሓፈሉ
መትሓዚ ግበሮም፡፡
ነገራት ብጋዜጣ ወይ መጣጢ ነገር ዓሺግካ ከምዘየልሑኹ ብደምቢ ከዲንካ ንዓቐብ
ኣፎም ሓዞም፡፡

ኣጉድል፡ ደጊምካ ተጠቐም፡ ዳግም መስርሕ፡ ኣወግድ

ብካልኦት መልክዓት እውን ድልው እዩ፥ 206-263-1650
ቲቲዋይ ኣቀባባሊ፡ 711
LHWMP_0277_ Tigrinya June 2019
ካብ ጎሓፍ ኣብ ተረኺቡ ናብ ጥቕሚ ዝወዓለ ወረቐት ዝተሓተመ
ብኽብረትኩም ጎሓፍ ናብጥቕሚ ከምዝውዕል ግበሩ

ዘቤታዊ ሓደገኛ ጎሓፍ

እንታይ ክተምጽእ ከምዘለካ

*ገደብ ናይ ብዝሒ ይግበር'ዩ

+
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እንድሕር እትጥቀመሎም ምህርትታት ካብዞም ዝስዕቡ ምልክታት ሓደ ወይ ካብኡ
ንላዕ ቃላት ሃልዩዎ፣ ሓደገኛ ጉሓፍ ኣለካ!

እንታይ ሒዝካ ክምጻእ ከምዘይብሉ

ባትሪታት*

መጣበቕን መዕበስን
(Adhesives
and caulks)

ውጽኢታት ባዕለተንቀሳቓሲ
(አውቶሞቲቫዊ)

(ሊድ- አሲድ፡ አልካሊን፡ መጽቀጢ መልጎም፡ መሊስካ ተመላኢ)
ሊትየምን መሊስካ ዝምልኡ ባትሪታትን።
መዘኻኸሪ: ጫፋት እቲ ሊትየም ባትሪ ወይ መሊስካ ዝምልኡ
ባትሪታት ዓሽጎም ወይ ሕድሕዶም ኣብ ዝተዓሸገ ፕላስቲክ ባግ
ግበሮም፡፡
(ናይ 50 ጋሎን ገደብ)

ኣስቤስቶስ (Asbestos)
ዝሓዙ ነገራት

ዝተበከለ ሓመድ

ኤለክትሮኒካዊ
ኣቕሑት፡ ተለቪዥናትን
ኮምፒተራትን
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ፀቕጢ ዘሎ ጋዝ
(GAS UNDER
PRESSURE)
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ኦክሲዳይዚንግ
(OXIDIZING)

ንጥዕና ሓደገኛታት
(HAZARDOUS
TO HEALTH)

ክሎሪንን ኦክሲዳይዘርን
(Chlorine and
oxidizers)

ነተጒቲ

መፅረዪ

ባሕጎግቲ

ተቐፃፀልቲ ምህርትታት

ጸርጋዊ መብራህትታት
(Fluorescent lights)
(ክሳብ 10)

ውጽኢታት ሳዕራም
ሜዳታትን ጀራዲንን

ነበልባል ባሕሪ

(ገደብ 10) ብተንቀሳቓሲ-መእለዪ
ጎሓፍ ተቐባልነት ዘይብሉ

ውጽኢታት ሜርኩሪ

ናይ ነጉዒ ወይ ማይ ቀለም

በላሕቲ ነገራት ሕክምና

ጎማታት መንኮርኮር

ዘይፍለጡ ወይ ምልክት
ዘይተገበረሎም ጉሓፋት

ራድዮኣክቲቭ ጉሓፋት

ኣገዳሲ፡ ላቦራቶሪ ኬሚካላት፣ ኦርጋኒክ ፐርኦክሳይድስ፣ ከምኡ እውን ብጣዕ ሓደገኛ
ወይ ዘይልሙዳት ጉሓፋት ቅድመ-ተቐባልነት የድልዮም፡፡

(SQG) ትሕቲ 220 ፓውንድ ሓደገኛ ጉሃፍ ብወርሒ ዝፈጥር ኮይኑ ኣብ ቦትኦም ካብ
2200 ፓውንድ ዘይበለፀ ብዓመት ዘጠራቕም እዩ፡፡**

** ኣብ HazWasteHelp.org ብምብጻሕ ወይ ድማ ናብ 206-263-8899
ብምድዋል ተወሳኺ ሓበሬታ ክርክርብ ይኽእል።

ልዕሊ 1 ሊትሮ ዝተፀቐጡ
ስሊንደራት

ደረቕ ጎማ ወይ ናይ ማይ
ሕብሪ ናይ ነጒዒ ቀለም
ምስ ናይ ድሙ ጎሓፍ
ኣብ ታኒካ ብምሕዋስ
ኣንቅጾ፡ ብድሕሪኡ
ምስደረቐ ናብ እንዳ
ጎሓፍ ኣእትዎ። መኽደኒ
ደርብይዎ።

?

ቢዝነስካ ዘመንጭዎ ጉሓፍ ንኡሽተይ (SQG) እንተኾይኑ ኣብ ኣብ ግዝኣት ኪንግ ነፃ
ናይ ምጉሓፍ ኣገልግሎት ተጠቃሚ ኢኻ፡፡

ነዚ ዘማልኡ ቢዝነሳት ክሳብ 4 ዑደታት ብዓመት ክገብሩ ይኽእሉ፡፡. ወሰን ክብደታት 25
ጋሎን1] ወይም 220 ፓውንድ ብዑደት እዩ፡፡ ቅድሚ ምድርባይካ ኣብ ዌብሳይትና ፎርም
መወገዲ ጉሓፍ ቢዝነስ ምላእ

(ርችት፡ ጠያይት፡ ባሩድ፡ ናይ ነቷጊ
ሓርጭ)

ጥርሑ መትሓዚታት

በይዘኦም ናብ መስመር መፋሰሲ ቢዝነስ 206-263-8899 ይደውሉ

ናይ ዘይቲ ቀለማትን
ንጣብ ርስሓትን

መቕጠኒ ቀለማትን ካልኦት
መሕቀቕትን

ቀመማት ጋብላ መሐንበስን
ፈልፋልን ዝኾኑ ቀመማት

መትሓዚ ፕሮፔንን
መጥፍኢ ሓውን

ንምሉእ ዝርዝር አቅሑትን፣ ተወሳኺ ሓበሬታን ፅሬት ውስንነት እዚ
HazWasteHelp.org. ይጎብንዩ።

(ክሳብ 5 ጋሎን)

ን ካልእ ኣማራጺታት ንሜላታት ኣጎሓሕፋ፡ ኣብ kingcounty.gov/solid-waste
ብጽሑ ወይ ድማ ናብ 206-477-4466 ደዉሉ

