
ՍՆՆԴՈՎ ԱՂՏՈՏՎԱԾ ԹՈՒՂԹՍՆՆԴՈՎ ԱՂՏՈՏՎԱԾ ԹՈՒՂԹ*

•   Սննդով աղտոտված թուղթ 

•  Ձվի թղթե տուփեր

•  Թղթե անձեռոցիկներ և 
խոհանոցային սրբիչներ 

•  Պիցցայի տուփեր

•  Ափսեներ

•  Սննդի տուփեր (առանց 
կափարիչի) 

•  Փայտե և մանրաթելերից 
սպասք

ՍՆՆԴԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐՍՆՆԴԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐ

•  Հաց, բրինձ և մակարոնեղեն 

•  Պանիր և կաթնամթերք

•  Սուրճի մրուր և ֆիլտր

•  Մրգեր և բանջարեղեն 

•  Ծաղիկներ և խոտաբույսեր

•  Միս, ոսկորներ և թռչնամիս 

•  Ծովամթերք և փափուկ 
կեղևներ

•  Կենդանիների սնունդ 
(ոչ դեղորայքային) 

Athens Services is partnering with your city to implement food scrap collection for single-family home residents and multifamily complexes. Per 
Senate Bill 1383, single-family home residents and multifamily complexes across California will be required to place into their green waste container 
ALL of their landscaping waste, food scraps, and food-soiled paper (100% fiber-based).

SB 1383: ԿԼԻՄԱՅԻ ԿԱՐՃԱՏԵՎ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻԿԼԻՄԱՅԻ ԿԱՐՃԱՏԵՎ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

ԿՐՃԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԸ ԿԱԼԻՖՈՌՆԻԱՅՈՒՄԿՐՃԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԸ ԿԱԼԻՖՈՌՆԻԱՅՈՒՄ
Ջերմոցային գազերի արտանետումների դեմ պայքար՝ օրգանական թափոնների վերամշակման միջոցովՋերմոցային գազերի արտանետումների դեմ պայքար՝ օրգանական թափոնների վերամշակման միջոցով
SB 1383 օրենքն ուղղված է աղբավայրերից մեթանի արտանետումների կրճատմանը: Օրենքը նպատակ է սահմանում կրճատել օրգանական թափոնների օրենքն ուղղված է աղբավայրերից մեթանի արտանետումների կրճատմանը: Օրենքը նպատակ է սահմանում կրճատել օրգանական թափոնների 
հեռացումըհեռացումը 50% -ով մինչևով մինչև 2020 թվականը ևթվականը և 75%` մինչև` մինչև 2025 թվականը: Այն նաև պահանջում է, որ ներկայումս աղբը նետված սննդիթվականը: Այն նաև պահանջում է, որ ներկայումս աղբը նետված սննդի 20%-ը վերականգնվի ը վերականգնվի 
մարդկանց կողմից սպառման համար մինչևմարդկանց կողմից սպառման համար մինչև 2025 թվականը: Աղբավայրերը Կալիֆոռնիայում մեթանի երրորդ ամենամեծ աղբյուրն են: Օրգանական թվականը: Աղբավայրերը Կալիֆոռնիայում մեթանի երրորդ ամենամեծ աղբյուրն են: Օրգանական 
թափոնները արտանետում են նահանգի մեթանիթափոնները արտանետում են նահանգի մեթանի 20%-ը, որը կլիմայի գերաղտոտիչ է` մինչևը, որը կլիմայի գերաղտոտիչ է` մինչև 84 անգամ ավելի հզոր, քան ածխաթթու գազը:անգամ ավելի հզոր, քան ածխաթթու գազը:

Ովքե՞ր և ե՞րբ պետք է հաճախորդները ենթարկվեն Ովքե՞ր և ե՞րբ պետք է հաճախորդները ենթարկվեն 
օրենքին։ օրենքին։ 2022 թվականի հունվարիթվականի հունվարի 1-ից Կալիֆոռնիայի ից Կալիֆոռնիայի 
բոլոր բնակիչները և ձեռնարկությունները պետք է բոլոր բնակիչները և ձեռնարկությունները պետք է 
օրգանական թափոնները առանձնացնեն առանձին օրգանական թափոնները առանձնացնեն առանձին 
կանաչ օրգանական տարայի մեջ:.կանաչ օրգանական տարայի մեջ:.

Ինչպե՞ս եմ ես համապատասխանումԻնչպե՞ս եմ ես համապատասխանում
SB 1383-ը պահանջում է բնակիչներին և ը պահանջում է բնակիչներին և 
ձեռնարկություններին կազմակերպել ձեռնարկություններին կազմակերպել 
օրգանական թափոնների վերամշակման օրգանական թափոնների վերամշակման 
ծառայություններ:ծառայություններ:

Որո՞նք են օրգանական թափոնները:Որո՞նք են օրգանական թափոնները:
Օրգանական թափոնները ներառում են Օրգանական թափոնները ներառում են 
սննդի մնացորդներ, բակի կանաչ թափոնները սննդի մնացորդներ, բակի կանաչ թափոնները 
և և 100% մանրաթելերի հիմքով, սննդով  մանրաթելերի հիմքով, սննդով 
աղտոտված թուղթը:աղտոտված թուղթը:

ՍԿԱՆԱՎՈՐԵՔ` ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՍԿԱՆԱՎՈՐԵՔ` ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ուտելի սնունդ արտադրողները/գեներատորներըՈւտելի սնունդ արտադրողները/գեներատորները (1-ին ևին և 2-րդ աստիճանի համարվողները) պետք է րդ աստիճանի համարվողները) պետք է 
վերականգնեն սննդի առավելագույն ծավալը, որն այլ կերպ աղբը կնետվեր, պետք է կազմակերպեն սննդի վերականգնեն սննդի առավելագույն ծավալը, որն այլ կերպ աղբը կնետվեր, պետք է կազմակերպեն սննդի 
նվիրատվություն և հավաքագրում` սննդի վերականգնման կազմակերպությունների կամ ծառայությունների հետ նվիրատվություն և հավաքագրում` սննդի վերականգնման կազմակերպությունների կամ ծառայությունների հետ 
պայմանագրերի կամ գրավոր համաձայնագրերի միջոցով, և պահպանեն սննդի նվիրատվության գրառումները։ պայմանագրերի կամ գրավոր համաձայնագրերի միջոցով, և պահպանեն սննդի նվիրատվության գրառումները։ 

(888) 336-6100AthensServices.com

•  Բոլոր պլաստմասաները**
•  Կակտուս, 

սուկուլենտներ և յուկա
•  Կոմպոստացվող 

պլաստմասսա 
(կենսապլաստիկներ)

•  Սուրճի բաժակներ 
•  Ճարպ, ձեթ և յուղեր 

թափոններ
•  Սննդի կպչուն 

պիտակներ (խնդրում 
ենք հեռացնել)

•  Ձեռնոցներ
•  Կոշտ պատյանով 

մթերք (կակղամորթեր, 
միդիա, ոստրե)

•  Դեղորայք
•  Արմավենու ճյուղեր
•  Թղթե անձեռոցիկներ 

և սրբիչներ`քիմիական 
մաքրող միջոցներով

•  Մագաղաթ և մոմ
•  Կենդանիների թափոններ
•  Քարեր և հող
•  Ռետինե ժապավեններ և 

ամրակներ
•  Թեյի տոպրակներ
•  Տեքստիլ
•  Թաց և չոր 

անձեռոցիկներ

ԿԱՆԱՉ ԹԱՓՈՆԿԱՆԱՉ ԹԱՓՈՆ

•  Կտրած ծաղիկների և թփերի 
մնացորդներ

•  Հնձած խոտ
•  Տերևներ և ճյուղեր

•  Փայտանյութ, փայտի 
ջարդոն և նրբատախտակ 
(չներկված կամ չմշակված) 

•  Մոլախոտեր

ՉՆԵՐԱՌԵԼՉՆԵՐԱՌԵԼ

*Պետք է 100% մանրաթելի հիմքով լինի: Նավթի հիմքով պլաստմասսե, մոմե կամ կենսապլաստիկ ծածկույթով, 
երեսպատումով կամ լամինատով նյութեր ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ.
**Պլաստիկ և բիոպլաստիկ «կոմպոստացվող» տոպրակները**Պլաստիկ և բիոպլաստիկ «կոմպոստացվող» տոպրակները  ընդունվում են օրգանական տարայի մեջ, բայց պետք է լինեն ԹԱՓԱՆՑԻԿ կամ կիսաթափանցիկ-կանաչ, և տոպրակի 
պարունակությունը պետք է տեսանելի լինի: Ընդունելի օրգանական նյութերը կմշակվեն, բայց տոպրակները չեն վերամշակվի կամ կոմպոստացվի:.

1-ԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ 
ԲԻԶՆԵՍՆԵՐԲԻԶՆԵՍՆԵՐ
Ուժի մեջ է`Ուժի մեջ է` 2022 թ. հունվարի թ. հունվարի 1-իի
•  Սննդամթերքի 

դիստրիբյուտորներ
•  Սննդամթերքի մեծածախ 

վաճառողներ
•  Սննդի ծառայություններ 

մատուցողներ
•  Մթերային խանութներ և 

սուպերմարկետներ (10,000 
քառակուսի ոտնաչափ 
կամ ավելի)

2-ՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԲԻԶՆԵՍՆԵՐՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԲԻԶՆԵՍՆԵՐ
Ուժի մեջ է` Ուժի մեջ է` 2024 թ.հունվարի թ.հունվարի 1-իցից
•  Առնվազն 200 սենյակ և տեղում սննդի հարմարություն 

ունեցող հյուրանոցներ
•  Ռեստորանային հաստատություններ (5000 քառակուսի 

ոտնաչափ կամ ավելի մեծ, կամ 250-ից ավելի 
նստելու տեղեր)

•  Տեղական կրթական գործակալություններ՝ տեղում 
սննդի հարմարությունով

•  Առողջապահական հաստատություններ՝ տեղում սննդի 
հարմարությունով և 100+ մահճակալով

•  Խոշոր համալիրներ (ներառյալ առևտրի կենտրոններ 
և համալիրներ) և միջոցառումների վայրեր` օրական 
2000+ այցելուներով

Զանգահարեք (888) 336-6100՝ ձեր 
կազմակերպության օրգանական 

նյութերի վերամշակման 
վերաբերյալ անվճար գնահատում 

կազմակերպելու համար:

ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

https://athensservices.com/in-the-news/sb-1383/
https://athensservices.com/in-the-news/sb-1383/

