
تتضمن األدوات واألواني األحادية االستعمال:

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

 Americans with Disabilities Act" لطلب إقامة قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
(ADA("، يرجى التواصل مع قسم البيئة عبر الهاتف 9874-742 (360) أو البريد 

 اإللكتروني vog.aw.yce@nabgab، أو زيارة الموقع اإللكتر
 .https://ecology.wa.gov/accessibilityوني

لخدمة ترحيل االتصاالت أو خدمة الهاتف النصي )TTY(، يرجى االتصال على 711 
أو 877-833-6341.

إذا كنت تتحدث لغة غير اإلنجليزية، تتوافر خدمات لغوية مجانية. يرجى االتصال على 
.(360) 742-9874

ساري من 1 يناير 2022

والية واشنطن
قانون أدوات المائدة األحادية االستعمال

يجوز للعمالء طلب أو تأكيد أو اختيار 
أدواتهم األحادية االستعمال.

يمكن أن تساهم األدوات القابلة 
إلعادة االستخدام في تخفيض النفايات 

والتكاليف.

ال يجوز أن توفر المحالت التجارية 
أدوات أحادية االستعمال بشكل 

افتراضي.

أعواد الكوكتيل، ماسكات منع 
االنسكاب، أدوات التقليب، 

الشفاطات

السكاكين، الشوك، المالعق، 
أعواد األكل

علب أو أكياس أو عبوات أغطية أكواب المشروبات الباردة
الصلصة أو البهارات

http://ecy.wa.gov/serviceware
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 Americans with Disabilities Act" لطلب إقامة قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
(ADA("، يرجى التواصل مع قسم البيئة عبر الهاتف 9874-742 (360) أو البريد 

 اإللكتروني vog.aw.yce@nabgab، أو زيارة الموقع اإللكتر
 .https://ecology.wa.gov/accessibilityوني

لخدمة ترحيل االتصاالت أو خدمة الهاتف النصي )TTY(، يرجى االتصال على 711 
أو 877-833-6341.

إذا كنت تتحدث لغة غير اإلنجليزية، تتوافر خدمات لغوية مجانية. يرجى االتصال على 
.(360) 742-9874

ساري من 1 يناير 2022 والية واشنطن
قانون أدوات المائدة األحادية االستعمال

يجوز للعمالء طلب أو تأكيد أو اختيار 
أدواتهم األحادية االستعمال.

يمكن أن تساهم األدوات القابلة 
إلعادة االستخدام في تخفيض النفايات 

والتكاليف.

ال يجوز أن توفر المحالت التجارية 
أدوات أحادية االستعمال بشكل 

افتراضي.

أعواد الكوكتيل، ماسكات منع 
االنسكاب، أدوات التقليب، 

الشفاطات

السكاكين، الشوك، المالعق، 
أعواد األكل

علب أو أكياس أو عبوات أغطية أكواب المشروبات الباردة
الصلصة أو البهارات

خاص بمحالت صناعة األغذية

تتضمن األدوات واألواني األحادية االستعمال:

http://ecy.wa.gov/serviceware


قانون أدوات المائدة األحادية االستعمال

•  ال يجوز أن توفر المحالت التجارية أدوات أحادية االستعمال بشكل افتراضي.

•  يجوز للعمالء تأكيد رغبتهم في الحصول على أدوات إذا سألهم صاحب المحل عن 
ذلك، أو يطلبوا أو يختاروا أدوات من محطة الخدمة الذاتية في المنشأة.

تتضمن األدوات/األواني أحادية االستعمال:   • 
السكاكين، الشوك، المالعق، أعواد األكل   •

أعواد الكوكتيل، ماسكات منع االنسكاب، أدوات التقليب   •
الشفاطات   •

عبوات البهارات   •
أغطية أكواب المشروبات الباردة   •

ا في حزم مما يمنع العمالء من اختيار  •  يُحظر حزم األدوات أحادية االستعمال معً
األدوات الفردية.

 • ال يسري هذا القانون على األدوات التالية:
األطباق أو األوعية أو األكواب أو العبوات األخرى األحادية   •

االستعمال لوضع األطعمة أو المشروبات فيها
أغطية المشروبات الساخنة  •

أغلفة األصناف الجاهزة   •
األدوات األحادية االستعمال المقدمة في المرافق الطبية/مرافق الرعاية   •

•  ال يجوز توفير أغطية المشروبات الباردة بشكل افتراضي إال في المقرات الكبيرة 
الدائمة لطلبات السيارات المخصصة للرياضات االحترافية أو الفعاليات الموسيقية 

)بسعة 2500 عميل على األقل(.

•  لتلقيل النفايات، نشجع على استخدام األواني القابلة إلعادة االستخدام متى كان ذلك 
ا. ممكنً

 Revised" يرجى قراءة تفاصيل القانون عبر البحث عن القانون الملقح لواشنطن •
Code of Washington )RCW(" 70A.245.080.

لألسئلة؟ 
يرجى االتصال على 407-6000 (360).

غير مسموح باألواني 
األحادية االستعمال 

ا. المعبأة مسبقً

 ADA لطلب إقامة قانون
بيئة عبر   ، يرجى التواصل مع قسم ال
الهاتف 9874-742 (360) أو البريد 

اإللكتروني bagban@ecy.wa.gov، أو 
 زيارة الموقع اإللكتروني

 .https://ecology.wa.gov/accessibility
لخدمة ترحيل االتصاالت أو خدمة الهاتف 

النصي )TTY(، يرجى االتصال على 711 
أو 877-833-6341.

إذا كنت تتحدث لغة غير اإلنجليزية، تتوافر 
خدمات لغوية مجانية. يرجى االتصال على 

.(360) 742-9874
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