
الرد على أسئلة المستهلكين
حول حظر األكياس البالستيكية في جيرسي سيتي

يقدم الدليل التدريبي التالي إجابات عن أسئلة المستهلكين الُمحتملة بخصوص حظر األكياس. لن تنطبق جميع 
اإلجابات الُمقترحة على مشروعك التجاري، وربما توّد تغيير اللغة بحيث تعكس الطابع المتفرد لمشروعك التجاري بصورة أفضل.

دليل  تدريب  تجار التجزئة

تفرض مدينة جيرسي سيتي حظًرا في جميع أنحائها على األكياس البالستيكية التي تستخدم 
لمرة واحدة واألكياس الورقية غير القابلة إلعادة التدوير اعتباًرا من 28 يونيو 2018.
يسري هذا الحظر على جميع تجار التجزئة الذين يستخدمون حاليًا األكياس البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدة 
أو األكياس الورقية غير القابلة إلعادة التدوير. هذا يشمل متاجر البقالة والمطاعم والمتاجر الصغيرة والصيدليات 
ومحالت المالبس ومتاجر األجهزة الكهربائية ومتاجر المشروبات الروحية وكل متجر آخر للتجزئة يقدم األكياس 
البالستيكية للمستهلكين عند نقطة البيع. 
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  اإلجابات الُمقترحة   أسئلة المستهلكين

 لَم ال يمكنني الحصول
على كيس بالستيكي 

مجاني بعد اآلن؟

    لقد حظرت جيرسي سيتي جميع األكياس البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وينطبق هذا على 
جميع تجار التجزئة في جيرسي سيتي.

    تم فرض الحظر للمساعدة في حماية البيئة والحياة البرية من خالل تقليل النفايات واألضرار التي 
تسببها األكياس البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدة

    نقدم اآلن أكياس بديلة لكنها بتكاليف أعلى، لذا فإننا بحاجة إلى فرض مبلغ بسيط نظير الحصول عليها. 
هذه األكياس قابلة إلعادة االستخدام، لذا فهي تمثّل قيمة جيدة.

    بدالً من ذلك، يُرجى عدم التردد في إحضار أكياسك الخاصة القابلة إلعادة االستخدام؛ 
لن تتحمل أي تكلفة نظير استخدام أكياسك الخاصة.

 ما أنواع األكياس
المحظورة وما أنواع 

األكياس المسموح بها؟

   األكياس المحظورة هي األكياس البالستيكية األقل ُسمًكا من 2.25 ملم، والتي ال يمكن استخدامها 125 مرة 
على األقل وال يمكن تنظيفها، إلى جانب األكياس الورقية غير القابلة إلعادة التدوير بنسبة 100% والتي ال 

تتضمن 40% على األقل من المكونات الُمعاد تدويرها بعد االستهالك.
    األكياس المسموح بها هي األكياس القابلة إلعادة االستخدام، مثل األكياس المصنوعة من القطن أو النايلون 

أو األقمشة األخرى.

ما الفرق الذي سيِحدثه 
هذا الحظر؟

    في نيوجيرسي، نستخدم 4.5 مليار كيس بالستيكي سنويًا، وعادةً ما نستخدم كل كيس لمدة 
أقل من 15 دقيقة. وال نعيد تدوير سوى نسبة 2% إلى 5% من هذه األكياس.

   لقد نفذت دول أخرى حول العالم وواليات ومدن أخرى داخل أمريكا قرارات حظر مماثلة، وشِهدت نقًصا 
هائالً في نفايات األكياس البالستيكية كما حّسنت ُمخَرجاتها البيئية.

لطالما تم تقديم األكياس البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدة مجانًا لعدة سنوات، لذا سيحتاج المستهلكون إلى تغيير التوقعات والعادات المتعارف عليه منذ زمن طويل بما قد ينتج 
عنه أسئلة واعتراضات عند نقطة البيع.

HANDLING CUSTOMER QUESTIONS
TO JERSEY CITY’S PLASTIC BAG BAN

The following training guide provides answers to potential customer questions 
about the bag ban.

Retail Training Guide

The City of Jersey City will enforce a citywide ban on single-use plastic 
bags and non-recyclable paper bags starting June 28, 2019.

This ban will affect ALL retailers that currently use single-use plastic bags or 
non-recyclable paper bags. This includes grocery stores, restaurants, corner stores, 

pharmacies, clothing shops, hardware stores, beer and liquor stores and every other 
retail store that provides bags to customers at point of sale. 

www.jerseycitynj.gov
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GREEN

CUSTOMER  
QUESTIONS SUGGESTED RESPONSES

Why can’t I get  
a free plastic bag  
anymore?

   Jersey City has banned all carryout single-use plastic bags and this  
applies to all retailers in Jersey City.

   The ban is designed to help protect the environment and wildlife by reducing  
the litter and damage caused by single-use plastic bags

   We now offer alternative bags but these do incur higher costs so we need to charge  
a small fee for them. These bags are reusable so they represent good value.

   Alternatively please feel free to bring your own reusable bags;  
there is no cost to use your own bags.

Which bags  
are banned  
and which  
are allowed?

   Plastic bags that are under 2.25 mils in thickness and that cannot be used at 
least 125 times and cannot be cleaned are banned as well as paper bags that  
are not 100% recyclable and do not contain at least 40% post-consumer  
recycled content.

   Reusable bags such as cotton, nylon, and other fabric bags are allowed.

What difference 
will this ban  
really make?

   In New Jersey we use 4.5 billion plastic bags annually and we typically use  
each one for less than 15 minutes. We only recycle 2-5% of these bags.

   Other countries across the world and other states and cities in America have  
implemented similar bans and witnessed a dramatic reduction in plastic  
bag litter and improved environmental outcomes.

                 Not all suggested responses will apply to your business and you may want to change the language 
to better reflect your unique business.

Single-use plastic bags have been provided free-of-charge for many years, so customers will need to change long-held expectations 
and habits which may result in questions and objections at the point of sale.

 نشكرك على 
 عدم استخدام 

 األكياس البالستيكية 
في جيرسي سيتي!



 WWW.JERSEYCITYNJ.GOV/BAG-BAN
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لم أحِضر عدًدا كافيًا من 
األكياس القابلة إلعادة 
 االستخدام. ماذا يمكنني

أن أفعل؟

  لدينا مجموعة من األكياس القابلة إلعادة االستخدام والمتوفرة للشراء نظير مبلغ بسيط. 

  ولدينا صناديق تخزين فارغة متوفرة كي يمكنك تعبئة بضائعك وَحملها. 

 ولدينا أكياس ورقية قابلة إلعادة التدوير بنسبة 100% ومتوفرة لتالئم استخدامك.

      إذا اتخذ مشروعك التجاري قراًرا بعدم تقديم أي أكياس على اإلطالق، فستكون بحاجة إلى إبالغ 
المستهلكين بصيغة مهذبة بأنه ال توجد لديك أي أكياس يمكن تقديمها لهم. إذا كان هناك احتمال 

أن يسبب لك األمر مشكالت، فربما توّد التفكير في االحتفاظ بمخزون بسيط من األكياس المطابقة 
للمواصفات في متناول اليد للظروف الطارئة.

 لَم أنا مضطر لشراء
أكياس بديلة؟

    األكياس القابلة إلعادة االستخدام أعلى قيمةً وبالتالي هي أعلى تكلفةً، لذا فإننا بحاجة إلى فرض 
مبلغ بسيط نظير الحصول عليها.

 ماذا ينبغي علّي
 أن أستخدم اآلن

ككيس لسلة النفايات؟

    إذا كنت تستخدم سلة نفايات بالستيكية أو معدنية، فبإمكانك تقليل التأثير البيئي من خالل عدم 
 استخدام كيس بالستيكي واالكتفاء بتنظيف السلة بعد إفراغها. كذلك يمكنك لّف نفايات معينة 

في ورق الجرائد، أو إعادة استخدام أكياس التغليف مثل أكياس الخبز. 
   سوف تستمر معظم المتاجر الكبرى في بيع أكياس بالستكية للنفايات.

ماذا ينبغي علّي أن 
 أستخدم اآلن في جمع

فضالت حيواني األليف؟

    في بعض الحدائق وأماكن اإلقامة الصديقة للكالب، تُتاح أكياس بالستيكية لجمع فضالت الحيوانات. 

 هذه األكياس ال يسري عليها الحظر. كذلك يمكنكم شراء هذه األكياس من معظم متاجر مستلزمات 
الحيوانات األليفة وبعض المتاجر الكبرى. 

  بخالف ذلك، يمكنكم استخدام ورق الجرائد أو إعادة استخدام كيس الخبز

 سوف تُجري مدينة جيرسي سيتي حملةً تعليمية في ربيع 2019 لتعليم المستهلكين
 وإعدادهم فيما يخص الحظر. لكن سيكون تجار التجزئة بحاجة إلى إعدادهم للرد على أسئلة المستهلكين

 واعتراضاتهم. ابحث عن التوجيهات والالفتات ذات الصلة على موقع الويب للمدينة عبر الرابط
www.jerseycitynj.gov/bag-ban
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