Ang

LBRECYCLER
Magpalamig sa Panahon ng Tagsibol! Masiyahan sa panahon ng tagsibol gamit
ang makakatulong na mga tip na ito para sa tamang pag-recycle, pag-iwas na
mag-aksaya ng pagkain, at paggawa ng compost sa bahay!

SA ISYUNG ITO
Survey tungkol sa
1
Programa sa Pagkolekta
ng mga Tira-tirang Pagkain
at Basura sa Bakuran sa
Gilid ng Kalsada
Makakabuti ang Magrecycle! Mas Makakabuti
pa ang Pagbabawas at
Muling Paggamit

1

Payabungin ang Iyong
Hardin sa Paggamit ng
Compost

2

Mga Tip para sa mga Gulay 2
na Pampalusog
Palaguin ang Iyong
Kaalaman

3

Darating na mga
Kaganapan

4

May makukuhang mga
pagsasalin sa website.
Traducciones disponibles
en el sitio web.
Magagamit ang mga
pagsasalin sa website.

longbeach.gov/lbrecycles

Survey tungkol sa Programa sa
Pagkolekta ng mga Tira-tirang
Pagkain at Basura sa Bakuran
sa Gilid ng Kalsada para sa mga
Tahanang Tirahan ng Iisang Pamilya
Ang Lungsod ng Long Beach ay magpapatupad
ng isang programa sa pagkolekta ng mga tiratirang pagkain at basura sa bakuran sa gilid ng
kalsada para sa mga tahanang tirahan ng iisang
pamilya ayon sa utos ng California Senate Bill
1383. Makakatulong ang iyong feedback para
maisakatuparan ng Lungsod ang programang ito.

Punan lamang ang aming 10-minutong
survey bago sumapit ang ika-8 ng Hulyo

Makakabuti ang Mag-recycle! Mas Magaling pa ang
Pagbabawas at Muling Paggamit.
Kailanma’y hindi pa huli ang lahat para gumawa ng maliliit na
pagbabago na may malaking epekto.

Ang pagbabawas ng basura at muling paggamit ng mayroon
tayo ay nangangalaga sa likas na yaman, humahadlang
sa pagbuga ng gas mula sa greenhouse, at nakakatipid ng
pera! Iwasan ang mga produktong “pang-isahang-gamit”
na nakalaang itapon sa pamamagitan ng pagdadala ng sarili
mong mga bag at container na maaaring gamiting muli sa
mga tindahan at restawran, at paghahanap ng matitibay na
produkto na madaling gamiting muli at kumpunihin. At bago
itapon ang gamit nang mga damit, muwebles, laruan, o lutuan,
isipin kung maaaring gamiting muli, kumpunihin, ipamigay, o
ibenta sa iba ang mga iyon sa pamamagitan ng mga thrift store o exchange site. Alamin ang
iba pa sa longbeach.gov/lbrecycles!

May mga tanong o kailangan ng iba pang impormasyon? Bumisita sa longbeach.gov/lbrecycles o tumawag sa 562-570-2876

@LBRecycles

bit.ly/lbgreencartsurvey

Para hilingin ang impormasyong ito sa isang alternatibong format o humiling ng makatwirang akomodasyon, kumontak lamang sa Department
of Public Works sa lbrecycles@longbeach.gov o sa 562-570-2850. Hinihiling ang hindi bababa sa tatlong (3) araw na may pasok para matiyak ang
availability. Gagawin ang mga makatwirang pagtatangka para matugunan ang kahilingang ginawa sa loob ng wala pang tatlong (3) araw na may pasok.
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Mga Tip para sa mga Gulay na
Pampalusog

1

Payabungin ang Iyong Hardin sa
Paggamit ng Compost
Gamitin ang mga tip na ito para i-set up ang sarili mong sistema sa
paggawa ng compost sa bahay!

Panatilihing sariwa nang mas
matagal ang mga damo at
madahong gulay na may mga
tangkay sa pamamagitan ng
paghuhugas,
pagpapatuyo,
pagkatapos ay pagtatanggal
ng anumang lanta o tuyong
mga dahon, paggupit sa dulo
ng mga tangkay at paglalagay
ng mga ito sa fridge sa isang
tasang tubig.
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Bakit compost?
Sasabihin sa iyo ng mga eksperto sa paghahalaman na
compost ang susi sa isang malusog na hardin. Gawa
sa nadurog na organikong materyal, ang compost
ay lumilikha ng mayaman at matabang lupa na
nagpapanatili ng tubig at nagtataguyod ng paglago sa
mga halaman at bulaklak. Sa paggamit ng mga tiratirang pagkain at basura sa bakuran para gumawa ng
sarili mong compost, hindi ka lamang masisiyahan
sa mas luntiang mga hardin, makakatulong ka pang
bawasan ang nakapipinsalang mga gas mula sa
greenhouse na nag-aambag sa pagbabago ng klima.

Anong compost bin ang dapat kong piliin?
Panatilihing malutong nang
ilang linggo ang iyong mga
gulay! Tanggalin ang mga
dahon mula sa mga labanos
at carrot para gamitin sa
mga sopas, stir fry, o omelet.
Pagkatapos ay ilubog sa isang
container ng tubig at ilagay sa
fridge.
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Para makapagsimula, piliin kung anong uri ng
composting ang pinakamainam para sa iyo.
Ang composting sa likod-bahay ay umaasa
sa panahon at daloy ng hangin para gawing
compost ang mga tira-tirang pagkain at
basura sa bakuran at tamang-tama para sa
mga taong may sapat na espasyo sa labas.
Ang Vermicomposting ay gumagamit ng
pulang mga wiggler worm para mas mabilis
na matunaw ang mga tira-tirang pagkain. Ang
vermicomposting ay hindi nangangailangan
ng malaking espasyo —at maaari pang gawin
sa loob ng bahay—basta't hindi direkta sa init
at sikat ng araw ang mga bin.

Soil Saver

Can-OWorms

Presto
GeoBin

Makukuha ang mga bin mula sa
Lungsod sa mas mababang halaga!

Paano ko gagamitin ang compost?

Kung hindi mo maubos ang
lahat ng sariwang produktong
mayroon ka, i-freeze ito para
sa ibang pagkakataon. Ilagay
ang mga prutas na nakahiwa
at mga gulay na ibinabad sa
mainit na tubig sa isang airtight
container para i-freeze.

Ang natapos na compost ay pare-pareho,
maitim ang kulay, mamasa-masa, at durog,
gaya ng lupa. Maaari mo itong haluan ng perlite
o mulch para gumawa ng potting soil; sabuyan
ng pataba ang ibabaw ng iyong damuhan
para magkadamo ang mga bahaging kalbo o
pumantay ang mga bahaging mababa; o ihalo
ito sa naroon nang mga paso at plot sa hardin
at mga plot bilang pampataba sa lupa para mas
lumago ang mga halaman.

May mga tanong o kailangan ng iba pang impormasyon? Bumisita sa longbeach.gov/lbrecycles o tumawag sa 562-570-2876

@LBRecycles

Para hilingin ang impormasyong ito sa isang alternatibong format o humiling ng makatwirang akomodasyon, kumontak lamang sa Department
of Public Works sa lbrecycles@longbeach.gov o sa 562-570-2850. Hinihiling ang hindi bababa sa tatlong (3) araw na may pasok para matiyak ang
availability. Gagawin ang mga makatwirang pagtatangka para matugunan ang kahilingang ginawa sa loob ng wala pang tatlong (3) araw na may pasok.

PALAGUIN AT IBAHAGI ANG
IYONG KAALAMAN!
GAMITING
MULI
BIGYAN NG PANGALAWANG BUHAY
ANG MGA GAMIT MO!

I-RECYCLE

Lumipat sa mga materyal
na maaaring
gamiting
muli

Gamitin sa ibang layunin

Ipamigay

Nag
nangamit
Baha
gya!

Gamiting muli, gamitin sa ibang layunin, o ipamigay ang mga gamit mo sa bahay.
Mga Plastik na
Bote, Pitsel at
Tabo

Tak
pan
!

Mga Latang
Metal at
Aluminyo

Papel at Karton

Mga Babasaging
Bote at
Garapon

atin
Un g mga
an hon!
Ka

WALANG LAMAN •
MALINIS • TUYO

WALANG mga plastic bag, tira-tirang pagkain, basura sa bakuran, basura, o mapanganib na basura.

COMPOST

VERMICOMPOSTING BIN

Mga tira-tirang prutas at gulay

Mga giniling na kape at
salaang papel

PANATILIHING BERDE
ANG LONG BEACH!

Mga balat ng itlog

Loose leaf tea at mga tea
bag na may natural na mga
hibla

Basura sa
bakuran

COMPOSTING BIN SA LIKOD-BAHAY

Para makita ang buong listahan ng maaari at hindi maaaring ilagay sa vermicomposting bin
o composting bin sa likod-bahay, bumisita sa bit.ly/lbcomposts

HHW

Mga gulong

ITAPON ANG
MAPANGANIB NA
BASURA SA BAHAY
NANG LIGTAS

BASURA
MAG-ISIP BAGO KA
MAGTAPON

E-waste

Mapanganib na Basura ng Bahay

LIBRENG ligtas na pagtatapon para sa mga residente sa Long Beach kada ika-2 at ika-4 na Sabado ng buwan
mula 9:00 am hanggang 2:00 pm sa EDCO Recycling & Transfer 2755 California Ave. Signal Hill, CA 90755
Papel at mga
Plastik na Hindi
Puwedeng
I-recycle

Mga Karton at
Kahong Galing
sa Fridge

Materyal sa
Pagpapakete

Basura sa
Bahay

WALANG puwedeng i-recycle, mapanganib na basura, napakalaki, o sobrang laking mga bagay.

Alamin ang iba pa sa longbeach.gov/lbrecycles
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Take our survey!

Survey tungkol sa
Programa sa Pagkolekta
ng mga Tira-tirang Pagkain
at Basura sa Bakuran sa
Gilid ng Kalsada para sa
mga Tahanang Tirahan ng
Iisang Pamilya

Are you a single-family resident living in Long Beach? Take our 10-minute survey to help
the City implement a State-mandated food scraps and yard debris curbside collection
program as required by California Senate Bill 1383.
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¡Participa en nuestra encuesta!

¿Es usted un residente de Long Beach que vive en un hogar unifamiliar? Participa en nuestra encuesta de 10
minutos para ayudar a la Ciudad a implementar un programa de recolección en la acera de restos de comida y
recortes del jardín requerido por el Proyecto de Ley 1383 del Senado de California.

Sagutan ang aming survey!

Ikaw ba ay residenteng kabilang sa isahang-pamilya na nakatira sa Long Beach? Sagutan ang aming
10-minutong survey upang tulungan ang Lungsod na ipatupad ang programa sa pagkolekta ng mga tira-tirang
pagkain at basura sa bakuran na ipinag-uutos ng Estado alinsunod sa California Senate Bill 1383.

bit.ly/lbgreencartsurvey
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Mayo 14 at 28 | 9am - 2pm: LIBRENG Kaganapan
sa Pagkolekta ng Mapanganib na Basura
(Household Hazardous Waste o HHW) at E-Waste
sa Bahay
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Hunyo 11 | 10:30am - 12:30pm: Workshop tungkol
sa Composting sa Bahay (Inilahad sa Ingles)
Hunyo 11 | 1:30pm - 3:30pm: Workshop tungkol sa
Composting sa Bahay (Inilahad sa Espanyol)
Hunyo 11 at 25 | 9am - 2pm: LIBRENG Kaganapan
sa Pagkolekta ng Mapanganib na Basura
(Household Hazardous Waste o HHW) at E-Waste
sa Bahay
Hunyo18 | 8am-10am*: Libreng Kaganapan sa
Pag-shred
*Mobile shredding na truck sa site hanggang sa mapuno ang
truck.

Hunyo 21 | 3pm - 4:30pm: LB Workshop tungkol
sa Pag-recycle nang Tama
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Hulyo 9 at 23 | 9am - 2pm: LIBRENG Kaganapan
sa Pagkolekta ng Mapanganib na Basura
(Household Hazardous Waste o HHW) at E-Waste
sa Bahay

