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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.
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االستخدام .ماذا يمكنني
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لدينا مجموعة من األكياس القابلة إلعادة االستخدام والمتوفرة للشراء نظير مبلغ بسيط.
ولدينا صناديق تخزين فارغة متوفرة كي يمكنك تعبئة بضائعك و َحملها.
ولدينا أكياس ورقية قابلة إلعادة التدوير بنسبة  %100ومتوفرة لتالئم استخدامك.

قرارا بعدم تقديم أي أكياس على اإلطالق ،فستكون بحاجة إلى إبالغ
إذا اتخذ مشروعك التجاري
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أن يسبب لك األمر مشكالت ،فربما تو ّد التفكير في االحتفاظ بمخزون بسيط من األكياس المطابقة
للمواصفات في متناول اليد للظروف الطارئة.
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األكياس القابلة إلعادة االستخدام أعلى قيمةً وبالتالي هي أعلى تكلفةً ،لذا فإننا بحاجة إلى فرض
مبلغ بسيط نظير الحصول عليها.
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إذا كنت تستخدم سلة نفايات بالستيكية أو معدنية ،فبإمكانك تقليل التأثير البيئي من خالل عدم
لف نفايات معينة
استخدام كيس بالستيكي واالكتفاء بتنظيف السلة بعد إفراغها .كذلك يمكنك ّ
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سوف تستمر معظم المتاجر الكبرى في بيع أكياس بالستكية للنفايات.
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  2019لتعليم 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

WWW.JERSEYCITYNJ.GOV/BAG-BAN

