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Washington State
Single-use Serviceware Law

Magagawa ng mga customer 
na humiling, magkumpirma, 
o pumili ng kanilang sariling 
single-use na item

Makakatulong ang mga reusable 
na mabawasan ang basura at 
gastos sa negosyo

Hindi puwedeng magbigay ang 
negosyo ng mga single-use na 
item bilang default

Kasama sa mga single-use na item o utensil ang:

Mga kutsilyo, tinidor, 
kutsara, chopsticks

Mga cocktail pick, 
splash stick, stirrer, 

straw

Mga takip para sa baso 
ng malamig na inumin

Mga packet, sachet, o 
container ng sauce o 

condiment

Para humiling ng akomodasyon sa ADA, makipag-ugnayan sa 
Ecology sa pamamagitan ng telepono sa (360) 742-9874 o  
mag-email sa bagban@ecy.wa.gov, or visit  
https://ecology.wa.gov/accessibility. 

Para sa Relay Service o TTY, tumawag sa 711 o 877-833-6341.

Kung hindi English ang ginagamit mong wika, may mga available 
na libreng serbisyo sa wika. Tumawag sa (360) 742-9874.

(360) 407-6000  |  ecy.wa.gov/serviceware
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Single-use Serviceware Law

•  Bilang default, hindi puwedeng magbigay ang mga negosyo ng mga single-use 
na serviceware item sa mga customer 

•  Puwedeng kumpirmahin ng mga customer na gusto nila ng mga item kapag 
tinanong sila ng isang negosyo, kapag humiling sila ng mga item, o kapag 
pumili sila mula sa isang self-service station sa isang establisamiyento

• Kasama sa mga single-use na item/utensil ang:
• mga kutsilyo, tinidor, kutsara, chopsticks
• mga cocktail pick, splash stick, stirrer
• mga straw
• mga package ng condiment
• mga takip para sa baso ng malamig na inumin

•  Ang mga single-use na item ay hindi dapat ipakete sa mga bundle, kung saan 
hindi makakapili ang mga customer ng mga indibidwal na item

• Hindi nalalapat ang batas na ito sa item katulad ng:
•  Mga plato, mangkok, o baso o iba pang single-use na packaging na 

nilalagyan ng pagkain o inumin
• Mga takip ng mainit na inumin
• Mga wrapper para sa mga takeout na item
• Mga single-use na item na ibinigay sa mga medikal na pasilidad/

pasilidad sa pangangalaga

•  Bilang default, ang mga takip ng malamig na inumin ay puwede lang ibigay 
sa mga drive-through, malaking permanent na venue para sa propesyonal na 
sports o music events (minimum na kapasidad ng 2,500 customer).

•  Para mabawasan ang basura, hinihikayat namin ang paggamit ng mga 
reusable na utensil, kapag posible.

• Basahin ang mga detalye ng batas sa pamamagitan ng paghahanap sa  
 RCW 70A.245.080

May mga tanong? 
Tumawag sa (360) 407-6000

Hindi pinapayagan 
ang mga pre-pack-
aged na single-use 

na utensil

Para humiling ng akomodasyon sa 
ADA, makipag-ugnayan sa Ecology sa 
pamamagitan ng telepono sa  
(360) 742-9874 o mag-email sa 
bagban@ecy.wa.gov, or visit  
https://ecology.wa.gov/accessibility. 

Para sa Relay Service o TTY, tumawag 
sa 711 o 877-833-6341.

Kung hindi English ang ginagamit 
mong wika, may mga available na 
libreng serbisyo sa wika. Tumawag sa 
(360) 742-9874.
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