
Vui lòng thực hiện các yêu cầu sau khi đặt túi 
cho cơ sở kinh doanh của quý vị.

Túi Giấy Mang Về 
Túi giấy mang về cung cấp cho khách hàng vào thời điểm bán 
hàng phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, bao gồm:
    Chứa ít nhất 40% chất xơ tái chế hậu tiêu dùng.

    Không chứa chất xơ tăng trưởng cũ.

    Được chấp nhận cho việc tái chế trong các chương trình 
bên lề đường ở hầu hết các hộ gia đình.

    Có thể phân hủy, phù hợp với các đặc điểm kỹ thuật Tiêu 
Chuẩn D6400 của ASTM.

    Được dán nhãn với các thông tin sau: 
1.  phần trăm thành phần hậu tiêu dùng ở mức tối thiểu, 
2.   nhà sản xuất và
3.  từ “recyclable” (có thể tái chế). 

  Bắt buộc phải có các nhãn dán này với tất cả các kích cỡ túi 
giấy mang về.

Túi Phân Hủy
Túi phân hủy mang về phải đáp ứng các yêu cầu nhất định,  
bao gồm: 
    Các tiêu chuẩn chất lượng phân hủy có trong  

WAC 173-350-220 đối với kim loại, các thông số vật lý 1, 
mầm bệnh, vật liệu trơ được sản xuất và các thông số kiểm 
tra khác do Sở Y Tế địa phương thiết lập.

    Mủn rã một cách thỏa đáng tại cơ sở ủ phân nhận nguyên 
liệu.

    Có khả năng phân hủy theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn 
D6400 của ASTM.

    Được Biodegradable Products Institute (Viện Sản Phẩm 
Phân Hủy Sinh Học) hoặc cơ quan chứng nhận quốc gia  
hay quốc tế tương tự chứng nhận là có thể phân hủy.

Túi Tái Sử Dụng
Túi tái sử dụng mang về phải:
    Có tay cầm. 

    Được thiết kế và sản xuất cho ít nhất 125 lần sử dụng.

    Có thể mang được 22 pound với khoảng cách 175 feet.

    Làm bằng vải hoặc chất liệu khác có thể giặt máy.

Thông Tin Dành Cho  
Chủ Sở Hữu Cơ Sở Kinh  

Doanh và Nhân Viên

Các Yêu  
Cầu Về Túi

ĐỂ NHẬN DỊCH VỤ THÔNG DỊCH VIÊN: 
liên hệ languages@burienwa.gov.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ PHÁP LỆNH:
vui lòng gọi số (206) 248-5511 hoặc  
gửi email tới environment@burienwa.gov.
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Por favor, siga estos requisitos al ordenar 
bolsas para su negocio. 

Bolsas de papel para llevar
Las bolsas de papel para llevar que se proporcionan a los clientes 
en el punto de venta deben cumplir con ciertos requisitos que 
incluyen:
    Contener al menos 40 % de fibra reciclada post-consumo.
    No contener fibra de crecimiento viejo.
    Ser aceptado para reciclaje en programas de recolección en la 

mayoría de los hogares.
    Ser comestible, de acuerdo con las especificaciones de la 

norma de la Sociedad Americana de Materiales de Prueba 
(American Society of Testing Materials, ASTM) D6400.

    Tener una etiqueta con la siguiente información: 
1.  porcentaje mínimo de contenido post-consumo, 
2.   fabricante y
3.  la palabra "reciclable". 

  Estas etiquetas son necesarias para todos los tamaños de 
bolsas de papel para llevar.

Bolsas para abono
Las bolsas para abono para llevar deben cumplir ciertos requisitos, 
entre ellos: 
    Las normas de calidad del abono que se encuentran en 

Criterios de Aceptación de Residuos (Waste Acceptance 
Criteria, WAC) 173-350-220 para metales, parámetros físicos 
1, patógenos, material inerte fabricado y otros parámetros de 
prueba establecidos por el Departamento de Salud local.

    Degradarse satisfactoriamente en la instalación de compostaje 
que recibe el material.

    Especificación estándar de ser compostable ASTM D6400.
    Certificado de compostable por el Instituto de Productos 

Biodegradables o una autoridad de certificación nacional o 
internacional similar.

Bolsas reutilizables
Las bolsas reutilizables deben:
    Tener asas. 
    Estar diseñadas y fabricadas para al menos 125 usos.
    Tener capacidad para llevar 22 libras a una distancia de  

175 pies.
    Ser de tela u otro tejido lavable a máquina.

Información para  
empresarios  
y empleados

Requisitos para 
las bolsas

PARA SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN: contactar 
languages@burienwa.gov.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA NORMA:
Llame al (206) 248-5511 o  
envíe un correo electrónico a environment@burienwa.gov.

PROHIBICIÓN DE 
BOLSAS PLÁSTICAS

en la Ciudad de Burien 
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