ከእነዚህ አራት ቦታዎች በአንዱ የአደገኛ ቆሻሻ
መሰብሰቢያ ማእከልን ይጎብኙ

ለበዓል ቀናት የጊዜ መርሃ ግብሮችና ለተጨማሪ
መረጃ HazWasteHelp.org ይጎብኙ።
የንግድ ቆሻሻ መስመር
206-263-8899
ሰኞ-አርብ 9 a.m.።-4.30 p.m.

NORTH SEATTLE

SOUTH SEATTLE

የስራ ሰዓት፡እሁድ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ
9:30 a.m.-4:30 p.m.

የስራ ሰዓት፡ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ
9:30 a.m. -4:30 p.m.

12550 Stone Ave N
Seattle, WA 98133

አደገኛ ቆሻሻ

ወደ ቆሻሻ መጣያ ወይም በፍሳሽ መስመር
ውስጥ መጣል እንደማይቻል ያውቃሉ?

8100 2nd Ave S
Seattle, WA 98108

ስለዚህ ወዴት ነው
የምወስደው?

ከቆሻሻ ማስወገጃ ጣቢያ አጠገብ ይገኛል
N

FACTORIA

AUBURN

የስራ ሰዓት፡ ማክሰኞ – አርብ
8 a.m.–4 p.m.
ቅዳሜ – እሁድ 9 a.m.–5 p.m.

የስራ ሰዓት፡ቅዳሜ – እሁድ
10 a.m.–5 p.m.

13800 SE 32nd St
Bellevue, WA 98005

ከቆሻሻ ማስወገጃ ጣቢያ አጠገብ ይገኛል

1101 Outlet Collection Way
Auburn, WA 98001

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

ዓመቱን ሙሉ Wastemobile

የማጓጓዝ ምክሮች
-የተለያዩ አይነት ቆሻሻዎችን መቼም ቢሆን አንድ ላይ አይደባልቁ።
-ቆሻሻዎችን መጀመሪያ በነበሩበት ወይም በትክክል ምልክት በተደረገባቸው
መያዣዎች ውስጥ ያስቀምጡ።
-በማያፈስ መያዣ በጋዜጣ ወይም በሌላ በሚመጥ መያዣ ውስጥ አድርገው
ከድነው ቀጥ አድርገው ያስቀምጡ።

ይቀንሱ፣ ዳግም ይጠቀሙ፣ ሪሳይክል፣ ያስወግዱ

ያሉ አማራጭ ፎርማቶች፡ 206-263-1650
ቲ.ቲ.ዋይ ማዞሪያ/ሪሌይ፥ 711
LHWMP_0277_Amharic June 2019
ለሁለተኛ ጊዜ ጥቅም ላይ በዋለ ወረቀት የታተመ። እባክዎ መልሰው ይጠቀሙ።

ከቤት የሚወጡ አደገኛ ቆሻሻ 101

ምን ማምጣት ይገባል

*የመጠን ገደብ ተፈጻሚነት አለው

+

-

+

በእጅዎ ላይ ያሉት ምርቶች ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ ወይም ከዚያ በላይ
ቃላት ያለውከሆነ አደገኛ የሆነ ቆሻሻ ነው ያለው!

ማሳሰቢያ

ባትሪዎች*

መ

ገኛ

ርዝ

ለጥንቃቄ

መርዛማ

አደ

ማምጣት የሌለብዎ

ማጣበቂያ እና
መድፈኛ

አንቱፍሪዘር ወይም
የአውቶሞቲቭ
ምርቶች

በአይነት ይደርድሩ፡ ሊድ አሲድ፣ አልካላይን፣ ቁልፍ፣
ሊቲየም እና ቻርጅ የሚደረግ ባትሪ።
ያስታውሱ፡የሊቲየሙን ወይም ቻርጅ የሚደረገውን ባትሪ
ጫፍ በፕላስተር ይጠቅልሉ ወይም እያንዳንዳቸውን
በፕላስቲክ ቦርሳ ውስጥ ያድርጉ
(50 ጋሎን ገደብ)

እስቤስቶስ
ያላቸው ነገሮች

የተበከለ አፈር

ኤሌከትሮኒክስ፣ ቲቪ
እና ኮምፒይተሮች

ማስጠ

ንቀቂያ
ተቀጣ

የሚዝግ

ለአካ
ባ
አደ ቢ
ገኛ

ጣይ
በግፊት
ውስጥ ያለ ጋዝ

ክሎሪን እና
ኦክሲዳይዘር

ፈንጂዎች

ማጽጃዎች

የሚበላ

የሚቀጣጠል ምርት

(ርችት፣ ጥይት፣ ባሩድ፣
ፈንጂ ፓውደር)

ከ 1 ሊትር በላይ
የሆኑ ከፍተኛ ግፊት
ያላቸው ሲሊንደሮች

ላቴክስ ወይም
ውሃን መሰረት
ያደረገ ቀለም

ባዶ እቃ መያዣዎች

ካት ሊትር ወደ ጣሳ
በመቀላቀለ ደረቅ
ላቴክስ ቀለምን
ሲደርቅ ወደ ቆሻሻ
መጣያ ውስጥ
ማስገባት።
ሊዱን መጣል።

?
ኦክሲዳይዝ ማድረግ

ለጤና
አደገኛ

የፍሎረሰንት
መብራቶች*
(እስከ 10)

የግቢ ሳርና
የአትክልት ቦታ
ውጤቶች

የባሕር ነበልባል*

(ገደብ 10) በ Wastemobiles
ተቀባይነት የለውም

የሜርኩሪ ምርቶች

ለመድርጅትዎ በኪንግ ካውንቱ አነስተኛ መጠን አመንጭ (SQG) ከሆነ
ማስወገጃውን በነጻ ለመጠቀም ይችላል።

** ለተጨማሪ መረጃ፣ HazWasteHelp.org ይጎብኙ ወይም በስልከ
ቁጥር 206-263-8899 ይደውሉ።

ጎማ

ጨረር ያለው ቆሻሻ

ወሳኝ፡የቤተሙከራ ኬሚካሎች፣ ኦርጋኒክ ፐርኦክሳይዶች፣ እና ከፍተኛ
ተቀጣጣይነት ወይም የማይታወቁ ቆሻሻዎች ቅድመ ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል።

SQGዎች በወር ውስጥ ከ 220 ፓውንድ በታች የሆነ አደገኛ ቆሻሻ በታች የሚወጣ
ከሆነ ወይም በአመት ከ 2200 ፓውንድ በላይ የማያጠራቅም ከሆነ ነው። **
ከብቁ የሆኑ ንግዶች እስከ 4ጉብኝት በአመት ማድረግ ይችላሉ። የጭነት ገደቦች
25 ጋሎን ወይም 220 ፓውንድ በጉብኝት ነው። የንግድ ማስወገድ ፎርምን
ከመምጣትዎ በፊት በድረገጻችን ላይ ይሙሉ።

የሕከምና ስለት

የማይታወቅ
ወይም ምልክት
የሌለው ቆሻሻ

እባክዎ ለንግድ ቆሻሻ መስመር በ 206-263-8899። ላይ ይደውሉ።
ዘይት ያላቸው
ቀለሞችና
ጠብታዎች

የቀለም ማቅጠኛ
እና ሌሎች
አሟሚዎች

መዋኛ ገንዳ እና
የስፓ ግብአቶች

የፕሮፔን በርሜል እና
እሳት ማጥፊያ*
(እስከ 5 ጋሎን)

ሙሉ ዝርዝሩንና የብዛት ገደቦችን ለማየት፣ HazWasteHelp.org ይጎብኙ።

አማራጭ የአወጋገድ ዘዴዎችን ለማየት፣ kingcounty.gov/solid-waste
ወይም በስልከ ቁጥር 206-477-4466 ይደውሉ

