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Negara Bagian Washington

Undang-Undang Serviceware Sekali Pakai

Pelanggan dapat meminta, 
mengonfirmasi, atau memilih 
item sekali pakai mereka sendiri

Item yang dapat digunakan 
kembali dapat mengurangi 
limbah serta pengeluaran 
perusahaan

Perusahaan mungkin tidak 
menyediakan item sekali pakai 
sejak awal

Item atau perkakas sekali pakai antara lain:

Pisau, garpu,  
sendok, sumpit

Tusuk koktail, splash 
stick, pengaduk, 

sedotan

Tutup cangkir  
minuman dingin

Kemasan, bungkus, atau 
wadah saus maupun 

bumbu

Untuk meminta akomodasi ADA, hubungi departemen Ecology 
(Ekologi) melalui telepon di nomor (360) 742-9874 atau surel 
dengan alamat bagban@ecy.wa.gov, atau kunjungi  
https://ecology.wa.gov/accessibility. 

Untuk layanan relai atau TTY hubungi 711 atau 877-833-6341.

Tersedia layanan bahasa gratis jika Anda bukan penutur bahasa 
Inggris. Hubungi (360) 742-9874.

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

mailto:bagban%40ecy.wa.gov?subject=
https://ecology.wa.gov/accessibility
http://ecy.wa.gov/serviceware
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•  Perusahaan mungkin tidak menyediakan item sekali pakai sejak awal 

•  Pelanggan dapat mengonfirmasi bahwa mereka menginginkan item jika 
ditanya oleh perusahaan, meminta item, atau memilih item dari stasiun 
layanan mandiri di lokasi tersebut

• Item/perkakas sekali pakai antara lain:
• pisau, garpu, sendok, sumpit
• tusuk koktail, splash stick, pengaduk
• sedotan
• kemasan bumbu
• tutup cangkir minuman dingin

•  Item sekali pakai tidak boleh dikemas bersama menjadi satu sehingga 
pelanggan tidak dapat memilih item satu per satu

• Undang-undang ini tidak berlaku pada item antara lain:
•  Piring, mangkuk, cangkir, maupun kemasan sekali pakai lainnya 

yang berisi makanan atau minuman
• Tutup minuman panas
• Bungkus makanan atau minuman yang dibawa pulang
• Item sekali pakai yang disediakan di fasilitas medis/perawatan

•  Tutup minuman dingin hanya boleh disediakan secara default di drive-through, 
lokasi permanen yang luas untuk olahraga profesional atau acara musik 
(kapasitas minimum sebanyak 2.500 pelanggan).

•  Untuk mengurangi limbah, kami menyarankan untuk sebisa mungkin 
menggunakan peralatan yang dapat digunakan kembali.

• Pelajari rincian undang-undang di Revisi Kode Washington  
 (RCW) 70A.245.080

Ada pertanyaan? 
Hubungi (360) 407-6000

Peralatan sekali pakai 
yang telah dikemas 
sebelumnya tidak 

diperbolehkan

Untuk meminta akomodasi ADA, 
hubungi departemen Ecology 
(Ekologi) melalui telepon di nomor 
(360) 742-9874 atau surel dengan 
alamat bagban@ecy.wa.gov, atau 
kunjungi https://ecology.wa.gov/
accessibility. 

Untuk Layanan Relai atau TTY 
hubungi 711 atau 877-833-6341.

Tersedia layanan bahasa gratis jika 
Anda bukan penutur bahasa Inggris. 
Hubungi (360) 742-9874.
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