በግሌኖርኪ ከተማ ምክር ቤት የተሰጠ አስፈላጊ ማስታወቂያ
የግሌኖርኪ ከተማ ምክር ቤት ወደ ሶስት የቆሻሻ ማጠራቀሚያ የመሰብሰብ አገልግሎት ሊቀየር ነው፡፡
አዲሱ የቆሻሻ ማጠራቂሚይ የሚያገለግለው ከአትክልት ቦታ ለሚገኝ ቆሻሻና ለምግብ ትራፊ ሲሆን፣ እሱም FOGO ቆሻሻ ማጠራቂሚያ ይባላል፡፡
(Food Organics Garden Organics, የምግብ ኦርጋኒክስ የአትክልት ኦርጋኒክስ).
ከFOGO ምን አገኛለሁ?
• አዲስ ሎሚ መሰል አረንዴ ቀለም ክዳን ያለው ተሽከርካሪ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ
• ማእድ ቤት የሚቀመጥ የትርፍራፊ ምግብ ማጠራቀሚያ
• ሲቀበር ወደአፈርነት የሚቀየር ለማጠራቀሚያው የውስት ሽፋን የሚያገለግል ከረጢት
አዎን፣ ይችላሉ

አዎን፣ ይችላሉ
የምግብ ትርፍራፊ – ስጋ፣ አጥንት (የበሰለ ወይም ጥሬ)፣ የአሳ ምርቶች፣ የወተት አስተዋፅኦ፣ አትክልትና የፍራፍሬ ትራፊ፡፡
የአትክልት ቦታ ቆሻሻ – የሳር ቁርጥራጮች፣ ቅጠሎች፣ ቅርፊት፣ አረሞች፣ ከእጅ ውፍረት የማይበልጡ አነስተኛ ቅርንጫፎች፡፡
ወረቀት – የተቆራረጠ ወረቀት፣ የወረቀት ፎጣዎች፣ የወረቀት እጅ መጥረጊያዎችና ሶፍት፣ መበስበስ የሚችሉ ተይዘው
የሚኬድባቸው የምግብ መያዛዎች እና የፒዛ ሳጥኖች፡፡
የእንሰሳ ቆሻሻ – የቤት እንሰሳ ጸጉር፣ ኦርጋኒክ የድመት መጸዳጃ ቦታ፣ ለወፎች ቤት ጥቅም ላይ የዋለ የተበላሸ ወረቀት፡፡ አዎን
የቤት እንሰሳ እዳሪ፣ ሆኖም በላስቲክ ውስጥ ያልሆነ – በጋዜጣ መጠቅለል ወይም በሚበሰብስ ቀረጢት ወስጥ መጨመር፡፡

አይችሉም

አይችሉም
ጠንካራ ወይም ለስላሳ ፕላስቲኮችን (ሊበሰብሱ የሚችሉ እንኳን ቢሆኑም)፣ ጣቃ ወይም ልብሶች፣ ናፒዎች፣ በተደጋጋሚ ጥቅም
ላይ የሚውሉ ነገሮች፣ ብልጭልጭ ወይም በፕላስቲክ የተለበጡ ወረቀቶች፣ ወፍራም የዛፍ ቅርንጫፎች ወይም ሌላ ቆሻሻዎችን
መክተት አይቻልም፡፡
በጣም አስፈላጊ
እባክዎን በማድቤት የቆሻሻ ማጠራቀሚያው ውስጥ የፕላስቲክ ከረጢቶችን ወይም በ FOGO ቆሻሻ ማጠራቀሚያው ውስጥ
አይጨምሩ – የሚበሰብስ፣ ወደአፈርነት መለወጥ ወይም መሰረቱ አትክልት የሆነ ከረጢቶች ቢሆኑም እንኳን – ፕላስቲክ
ሊኖራቸው ስለሚችል እናም እነዚህ ፕላስቲኮች ወደ ጥቃቅን ፕላስቲክ በመቀየር ለአካባቢው ጠንቅ ይሆናሉ፡

ምን ይሆናል?
መደበኛ አገልግሎት
የ FOGO ቆሻሻ ስብሰባ በ17th ፌብሩዋሪ 2020 ይጀምራል
የ FOGO የቆሻሻ ማጠራቀሚያ እንዲሰበሰብ የሚወጣው በተለምዶ ቆሻሻ በሚሰበሰብበት እለት ሳይሆን በተቃራኒው ሳምንት ነው፤ የዳግምጥቅም
ቆሻሻ ስብሰባውም በዛው እለት ይሆናል፡፡
ለምሳሌ፡ ቆሻሻና የዳግምጥቅም ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሰኞ 10 ፌብሩዋሪ ቢሰበሰብ፣ የ FOGO ቆሻሻ ማጠራቀሚያው ደግሞ ሰኞ 17 ፌብሩዋሪ

ይሰበሳባል፡፡

የቆሻሻና የዳግምጥቅም ቆሻሻ ማጠራቀሚያ የሚሰበሰበው ፌብሩዋሪ 17 በሚጀምርበት ሳምንት ከሆነ፣ በቀጣዩ ሳምንት የ FOGO የቆሻሻ

ማጠራቀሚያው ይሰበሰባል፡፡

የጋራ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ያሏቸው ዩኒቶች
የጋራ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ያሏቸው ዩኒቶች ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ፣ የ FOGO የቆሻሻ መሰብሰቢያው ቀን ማክሰኞ ሲሆን የዳግምጥቅም
መሰብሰቢያው ቀን ደግሞ አርብ ነው። (በሳምንት 2 ቀን ይሰበሰባል)።
ለምሳሌ፡ የጋራ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ያለባቸው በርካታ ዩኒቶች ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ፣ የቆሻሻ መሰበሰቢያው ወደ ሁለት ጊዜ በሳምንት
ተለውጧል። - FOGO ሁልጊዜ ማክሰኞ ይሰበሰባል፣ መደበኛው ቆሻሻና የዳግምጥቅም ቆሻሻ ደግሞ ሁልጊዜ አርብ ይሰበሰባል።
ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ድረገጻችንን ‘wastestartswithu.com.au’ ይጎብኙ፣ እንዴት? የሚለውን ጠቃሚ ቪዲዮዎችንም ይመልከቱ።
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