Mahalaga ang basura
Itapon (CleanOut) ang mga kemikal
mula sa bahay sa tamang paraan

WALANG
BAYAD NA
SERBISYO

Maaari niyong dalhin ang mga materyal na ito:
Mula sa bahay:

Mula sa iyong garahe:

Pantunaw ng dumi at mga panlinis sa bahay
Mga gamit pangangalaga sa sahig
Mga panlinis na may ammonia
Ang mga fluorescent na ilaw at bombilya

Pintura at mga kasamahan nitong produkto
Mga pampatay ng mga insekto at damo
Mga Lason
Mga tangke ng gaas
Mga gamit pampatay ng sunog (fire extinguishers)
Mga kemikal para sa swimming pool
Mga kemikal para sa mga panglibangan (hobby)
Asido at alkalina

Mula sa iyong kotse:
Mga baterya ng kotse
Mga langis, gasolina at tubig ng motor

Kasama ang mga materyal na may mga ganitong logo:

Ang dami ng nagagamit sa bahay lamang ang tatanggapin at hindi lalampas sa
20kg o 20L ang pinakamalaking lalagyan. Mangyaring i-biyahe ang mga materyal ng
ligtas at manatili lamang sa loob ng iyong sasakyan habang nasa lugar ng tapunan.

Para sa marami pang mga petsa at lokasyon tumawag sa
Environment Line ng 131 555 o bisitahin ang: www.cleanout.com.au
Environment Protection Authority

Iwanan ang inyong mga kemikal mula sa
bahay sa mga lugar na ito sa pagitan ng
9nu at 3:30nh sa mga petsang nakalista.

Ibalik ang mga hindi na kailangang gamot sa iyong lokal na
botika para sa ligtas na pagtapon nito.
I-recycle ang iyong teleponong mobile sa mga tindahan ng
Australia Post o tingnan ang mga kulay-berde na tapunan “Mobile
Muster” sa mga lokal na bangko o tindahan ng telepono.
Dalhin ang mga gamit na lalagyan ng tinta (cartridges), fsa mga
kasaling gumagawa nito, sa mga tindahan ng Officeworks, JB HiFi, Australia Post, Dick Smith, Harvey Norman at The Good Guys.
Pumunta sa: www.recyclingnearyou.com.au upang malaman kung
saan kayo maaaring magtapon ng iyong mga TV, kompyuter o
printers para ma-recycling.
Para matuto ng “green cleaning” sa iyong bahay bumisita sa:
www.safersolutions.org.au
Ang mga negosyong nakabase sa bahay ay maaaring makaalam
kung saan makapagre-recycle ng basura sa negosyo sa:
www.businessrecycling.com.au

Ang proyektong ito ay inisyatiba ng NSW EPA Waste Less, Recycle More na
pinondohan mula sa buwis sa basura. Puntahan ang www.epa.nsw.gov.au
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Iba pang mga programang ng recycling:

Iwanan ang inyong mga kemikal mula sa bahay
sa mga lugar na ito sa pagitan ng [insert 00:00am
and 00:00pm] sa mga petsang nakalista.
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Ang proyektong ito ay inisyatiba ng NSW EPA Waste Less, Recycle More na
pinondohan mula sa buwis sa basura. Puntahan ang www.epa.nsw.gov.au

