
ከ ጃንዋሪከ ጃንዋሪ 1 2022 ጀምሮ የሚተገበርጀምሮ የሚተገበር

ዋሺንግተን ስቴት

የአንድ ጊዜ ጥቅም ሰርቪስዌር ህግየአንድ ጊዜ ጥቅም ሰርቪስዌር ህግ

ደንበኞች የራሳቸውን የአንድ ጊዜ ጠቅም ደንበኞች የራሳቸውን የአንድ ጊዜ ጠቅም 
እቃዎች ሊጠየቁ፣ ሊያረጋግጡ ወይም እቃዎች ሊጠየቁ፣ ሊያረጋግጡ ወይም 
ሊመርጡ ይችላሉሊመርጡ ይችላሉ

ዳግም ጥቅም ላይ የሚውሉ የንግድ ዳግም ጥቅም ላይ የሚውሉ የንግድ 
ብክነቶችን እና ወጪዎችን ለመቀነስ ብክነቶችን እና ወጪዎችን ለመቀነስ 
ይረዳሉይረዳሉ

ንግዶች የአንድ ጊዜ ጥቅም እቃዎችን ንግዶች የአንድ ጊዜ ጥቅም እቃዎችን 
በተለምዶ ላየቀርቡ ይችላሉ።በተለምዶ ላየቀርቡ ይችላሉ።

የአንድ ጊዜ ጥቅም መሳሪያዎች ወይም መገልገያዎች የሚከተለውን ያካትታሉ፡የአንድ ጊዜ ጥቅም መሳሪያዎች ወይም መገልገያዎች የሚከተለውን ያካትታሉ፡

ቢላዎች፣ ሹካዎች፣ ቢላዎች፣ ሹካዎች፣ 
ማንኪያዎች፣ ቾፕስቲኮችማንኪያዎች፣ ቾፕስቲኮች

የኮክቴል ፒኮች፣ ስፕላሽ የኮክቴል ፒኮች፣ ስፕላሽ 
ስቲኮች፣ ስቲረሮች፣ ስትሮዎችስቲኮች፣ ስቲረሮች፣ ስትሮዎች

የቀዝቃዛ መጠጥ ኩባያ ክዳኖችየቀዝቃዛ መጠጥ ኩባያ ክዳኖች የሶስ ወይም ኮንዲመንት ፓኮዎች፣ የሶስ ወይም ኮንዲመንት ፓኮዎች፣ 
ሳቼቶች ወይም መያዣዎችሳቼቶች ወይም መያዣዎች

የ ADA አገልግሎትን ለመጠየቅ ኢኮሎጂን በ (360) 742-9874 ስልክ ቁጥር 
ወይም bagban@ecy.wa.gov ኢሜይል ማግኘት ወይም  
https://ecology.wa.gov/accessibility ን ይጎብኙ። 

ለሪሌይ አገልግሎት ወይም TTY በ 711 ወይም 877-833-6341 ይደውሉ።

እንግሊዘኛ ተናጋሪ ካልሆኑ ነጻ የቋንቋ አገልግሎት አለ። ለ (360) 742-9874 
ይደውሉ።

(360) 407-6000  |  ecy.wa.gov/serviceware
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ዋሺንግተን ስቴት

የአንድ ጊዜ ጥቅም ሰርቪስዌር ህግየአንድ ጊዜ ጥቅም ሰርቪስዌር ህግ
ከ ጃንዋሪከ ጃንዋሪ 1 2022 ጀምሮ የሚተገበርጀምሮ የሚተገበር

ለለለለ ለለለለለለ ለለለ

የአንድ ጊዜ ጥቅም መሳሪያዎች ወይም መገልገያዎች የሚከተለውን ያካትታሉ፡የአንድ ጊዜ ጥቅም መሳሪያዎች ወይም መገልገያዎች የሚከተለውን ያካትታሉ፡

ቢላዎች፣ ሹካዎች፣ ቢላዎች፣ ሹካዎች፣ 
ማንኪያዎች፣ ቾፕስቲኮችማንኪያዎች፣ ቾፕስቲኮች

የኮክቴል ፒኮች፣ ስፕላሽ የኮክቴል ፒኮች፣ ስፕላሽ 
ስቲኮች፣ ስቲረሮች፣ ስትሮዎችስቲኮች፣ ስቲረሮች፣ ስትሮዎች

የቀዝቃዛ መጠጥ ኩባያ ክዳኖችየቀዝቃዛ መጠጥ ኩባያ ክዳኖች የሶስ ወይም ኮንዲመንት ፓኮዎች፣ የሶስ ወይም ኮንዲመንት ፓኮዎች፣ 
ሳቼቶች ወይም መያዣዎችሳቼቶች ወይም መያዣዎች

የ ADA አገልግሎትን ለመጠየቅ ኢኮሎጂን በ (360) 742-9874 ስልክ ቁጥር 
ወይም bagban@ecy.wa.gov ኢሜይል ማግኘት ወይም  
https://ecology.wa.gov/accessibility ን ይጎብኙ። 

ለሪሌይ አገልግሎት ወይም TTY በ 711 ወይም 877-833-6341 ይደውሉ።

እንግሊዘኛ ተናጋሪ ካልሆኑ ነጻ የቋንቋ አገልግሎት አለ። ለ (360) 742-9874 
ይደውሉ።

(360) 407-6000  |  ecy.wa.gov/serviceware

ደንበኞች የራሳቸውን የአንድ ጊዜ ጠቅም ደንበኞች የራሳቸውን የአንድ ጊዜ ጠቅም 
እቃዎች ሊጠየቁ፣ ሊያረጋግጡ ወይም እቃዎች ሊጠየቁ፣ ሊያረጋግጡ ወይም 
ሊመርጡ ይችላሉሊመርጡ ይችላሉ

ዳግም ጥቅም ላይ የሚውሉ የንግድ ዳግም ጥቅም ላይ የሚውሉ የንግድ 
ብክነቶችን እና ወጪዎችን ለመቀነስ ብክነቶችን እና ወጪዎችን ለመቀነስ 
ይረዳሉይረዳሉ

ንግዶች የአንድ ጊዜ ጥቅም እቃዎችን ንግዶች የአንድ ጊዜ ጥቅም እቃዎችን 
በተለምዶ ላየቀርቡ ይችላሉ።በተለምዶ ላየቀርቡ ይችላሉ።
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የአንድ ጊዜ ጥቅም ሰርቪስዌር ህግ የአንድ ጊዜ ጥቅም ሰርቪስዌር ህግ 

• ንግዶች የአንድ ጊዜ ጥቅም መገልገያ መሳሪያዎችን በተለምዶ ላያቀርቡ ይችላሉ 

• ደንበኞች በንግድ አገልግሎት ሰጪው ጥያቄ በሚቀርብላቸው ጊዜ ማረጋገጥ ወይም ለራስ 
አገልግሎት መስጫ ላይ ራሳቸው መገልገያዎችን መምረጥ ይችላሉ

• የአንድ ጊዜ ጥቅም እቃዎች/መገልገያዎች የሚያካትቱት:
• ቢላዎች፣ ሹካዎች፣ ማንኪያዎች፣ ቾፕስቲኮች
• ኮክቴል ፒኮች፣ ስፕላሽ ስቲኮች፣ ማማሰያዎች
• ስትሮዎች
• የኮንድመንት ማሸጊያዎች
• የቀዝቃዛ መጠጥ ኩባያ ክዳኖች

•  የአንድ ጊዜ ጥቅም እቃዎች በጋራ መታሸግ የለባቸውም ምክንያቱም ደንበኞች ነጥለው 
ማውጣት ስለማይችሉ ነው

• ይህ ህግ በሚከተሉት ላይ አይተገበርም፡
•  ሰሀኖች፣ ጎድጓዳ ሰሀኖች፣ ኩባያዎች ወይም ምግብ እና መመጥ ለመያዝ ጥቅም 

ላይ የሚውሉ የአንድ ጊዜ ጥቅም ማሸጊያዎች
• ትኩስ የመጠጥ ክዳኖች
• መጠቅለያዎች ለቴክአዌይ ምግቦች
• በጤና አገልግሎት መስጫዎች ውስጥ የሚገኙ የአንድ ጊዜ ጥቅም እቃዎች

•  በመከና ውስጥ ሆኖ አገልግሎት መቀበያዎች፣ ትልልቅ ቋሚ ስፍራዎች፣ ለ ስፖርት ወይም 
ሙዚቃ ኩነት በሆኑ ስፍራዎች (ዝቅተኛ አቅማቸው 2500 ሰዎች) ውስጥ ቀዝቃዛ መጠጥ 
ክዳን በተለምዶ ላይቀርብ ይችላል።

•  ብክነትን ለመቀነስ፣ በሚቻል ጊዜ ዳግም ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ እቃዎችን ጥቅም 
እናበረታታለን።

• RCW (Revised Code of Washington) 70A.245.080 ብለው በመፈለግ የህጉን ዝርዝር  
 ጉዳዮች ያንብቡ

ጥያቄዎች? ጥያቄዎች? 
(360) 407-6000 ብለው ይደውሉ

ቀደሞ የታሸጉ የአንድ ጊዜ ቀደሞ የታሸጉ የአንድ ጊዜ 
ጥቅም መሳሪያዎች ጥቅም መሳሪያዎች 

አይቻሉምአይቻሉም

ADA አገልግሎት ለመጠየቅ 
ኢኮሎጂን በ (360) 742-9874 ስልክ ቁጥር 
ወይም በ bagban@ecy.wa.gov ኢሜይል 
ይጠይቁ ወይም https://ecology.wa.gov/
accessibilityን ይጎብኙ። 

ለሪሌይ አገልግሎት ወይም TTY በ 711 
ወይም 877-833-6341 ይደውሉ።

እንግሊዘኛ ተናጋሪ ካልሆኑ ነጻ የቋንቋ 
አገልግሎት አለ። ለ (360) 742-9874 
ይደውሉ።

Ecy.wa.gov/serviceware
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