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Long Beach Recycling has been Refreshed!

Bagong Pagrecycle
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Maging dalubhasa sa pagrecyle o nagsisimula pa lang, ang aming mga
gabay ay magpapadali sa wastong pagrecycle!

Magtaong sa
Dalubhasa
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Ano ang nabago?

Padating na Events
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Kalusugan at
Kaligtasan
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Sa Komunidad
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Translations available
on website.
Traducciones disponibles
en el sitio web.
Magagamit ang mga
pagsasalin sa website.

longbeach.gov/lbrecycles

Binago ng Lungsod Ng Long Bach ang mga
gabay sa pagrecycle ng maging madali
ang pagrecycle, mas ligtas at makakabuti
para sa komunidad. A ng mga bagong
gabay ay naglilinaw sa mga partikolar na
bagay na dapat malagay sa recycling cart
pati na rin kung alin man ang dapat itapon
sa basurahan.

Bakit mahalaga ang wastong
pargrecycle?
Mga di na rerecycle na mga bagay
sa recyling cart ay tinuturing na
“kontaminasyon.” Ang kontaminant ay
nagpipigil sa pagrecycle ng recyclables.
Ang totoo, isang patakaran ay: “Kung
may duda, alamin.” May mga paraan ang
Long Beach para matuto pa. Maaring
pag-aralan ang mga gabay ng pagrecycle
sa website, sumali sa workshop, magemail sa isang Recycling

Binagong Gabay
Icheck ang longbeach.gov/lbrecycles
para sa pwedeng iprint na gabay

Pape at Cardboard? Oo!
Metal? Lata at aluminom. Oo!
Bote? Garapon at bote. Oo!
Plastic? Irecycle ang mga botte, jug,
at mga tub - di kailangan hanapin ang
numero.

Kung hindi segurado, magtanong
sa social media sa pagsunod sa
@LBRecycles
o
mag-email
sa
lbrecycles@longbeach.gov.
Kung ating susundin itong mga gabay,
maaari nating mabawasan ang pagluma
ng ating mga recycling equipment,
protektahan ang kaligtasan ng ating mga
manggagawa at magrecycling pa.

Mga katanungan at iba pang impormasyon? Bumisita sa longbeach.gov/lbrecycles o tumawag sa 562-570-2876

@LBRecycles

Para makahiling ng impormasyon na ito isa ba pang format o makahingi ng makatwirang akomodasyon, kumontak sa
Department of Public Works sa lbrecyclables@longbeach.gov o 562-570-2850. May minimum na 3 araw na hinihiling para
matiyak kung mayroon pa. Makatwirang pagsubok ay gagawin ng matanggap ang hiling na ginawa ng menos 3 araw.
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Tanungin ang Dalubhasa!
Waste Diversion at Recycling Officer na si Erin Rowland ay
magpapaliwanag kung baki may mg pagbabago ang Lungsod sa
programa ng recycling.
Bakit binago ang recycling?
At... bakit ngayon?
		

Erin Rowland
Waste Diversion & Recycling Officer
City of Long Beach
Si Erin Rowland ay ang Water Division
at Recycling officer para sa City of Long
Beach. Bilang katutubong taga Long
Beach, malugod niyang pagsisilbihan ang
Lungsod sa papel na ito. Natapos siya ng
Bachelor ng Environmental Studies at
Geography mula sa University of Oregon
at mayroon din master’s degree sa Public
Administration mula sa Portland State
University. Taus puson si Erin sa paglikha
ng mga bagong solusyon sa pag
asikaso ng materyal na dati datin nating
tinuturing na basura.

Ang Department of Public Works ay gumawa
ng ma-estratehiya na mga pagbabago sa
programa ng curbside recycling. Ito ay ginawa
bilang sagot sa di inaasahanang pagbabago sa
buong mundo sa loob ng industriya ng pagrecycle.
Base sa kasaysayayan, ang Estados Unido ay
nagpadala ng 70% na narecycle na materiales
sa ibang bansa. Simula ng 2018, mga bagong
patakaran ng recycling ay nilikha na nagpigil sa
ating kakayahan na maghatid ng materyales.
Itong mga bagong patakaran ay patloy na may
mahalagan epekto sa sistema ng pandgaigdig
na recycling.
Bilang resulta, maraming lungsod sa buong
Estados Unidos ang nagbabago ng kanilang
basihan pagrecycle sa kung ano ang pwede at
di pwedeng irecycle base sa patakaran ngayon.
Subalit, kailangan pa rin tugunan ang kalidad.
Kailangan magpokus sa pagpigil ng mga
kontaminant o mga materyal na di narerecycle,
sa paglagay sa mga recycling containers dahil
ang kontaminasyon ay nakakapagpigil sa
pagreccyle ng dapat irecycle.

Ano ang ibig sabihin nito para
sa residente ng Long Beach?		
Mga residente ng Long Beach ay may
importanteng papel na gagampanan para
umasenso ang ating komunidad. Kailangan
natin gawin ang ating pinakamagaling ng
kakayahan sa wastong pagrecycle - kunin
lahat ng recyclables sa purple cart habang
sinisegurado na walang kontaminant.
Ang bagong gabay ay walang epekto sa
inyong kinkolektang recyclables. Walang
pagbabagong makikita sa iskedyul ng
pagkuha. Ang inyong recyclables ay
patuloy na kukunin para iproseso.
Saan pa makakakuha ng kaalaman?
Kung di segurado kung alin ang irerecycle,
maaari kaming tawagan o email sa
lbrecycles@longbeach.gov.
Bistitahin an gLB Recycles website sa
longbeach.gov/lbrecycles, na puno
ng impormasyon tungkol sa recycling. O,
sumunod @LBRecycles sa Facebook,
Twitter, at Instagram para sa mga bagong
impormasyon.

Mga katanungan at iba pang impormasyon? Bumisita sa longbeach.gov/ lbrecyclables o tumawag sa 562-570-2876

@LBRecycles

Para makahiling ng impormasyon na ito isa ba pang format o makahingi ng makatwirang akomodasyon, kumontak sa
Department of Public Works sa lbrecyclables@longbeach.gov o 562-570-2850. May minimum na 3 araw na hinihiling para
matiyak kung mayroon pa. Makatwirang pagsubok ay gagawin ng matanggap ang hiling na ginawa ng menos 3 araw.
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BAGONG EVENTS
Workshops
The Environmental Services Bureau
of the Public Works Department
ay nag-aalok ng libreng virtual
workshops para matulungan ang
mga taga Long Beach was wastong
pag recycle at pagbawas ng basura.
Alamin at magparehistro, bumisita sa
longbeach.gov/lbrecycles. Mga
klase ay sa Ingles at Espanyol.

HHW Events
Mga taga Long Beach at Los Angeles
County ay may access sa libreng
pagdispose ng mapanganib ng
basura sa aming lokal na drop off
event disposal of hazardous waste
at our local drop-off
event tuwing ika-2 at ika-4 na Sabado
(sarado sa ibang mga pyesta opisyal,
tignan ng website para sa iskedyul)
sa EDCO Recycling at Transfer
Center (2755 California Ave. Signal
Hill, CA 90755) mula 9:00a.m. until
2:00p.m. Para sa kompletong listahan
ng mga tinantangap na bagay at
mga hakbang para sa kaligtasan sa
COVID-19 pumunta salongbeach.
gov/lbrecycles.

TIP PARA SA KALUSUGAN AT
KAALIGTASAN

Q: Ang mga gamit pang
COVID-19 tulad ng
maskara at gwantes ay
narerecycle?
A: Hindi, maskara at
gwantes ay di narerecyel
at di dapat ilagay sa recycling cart,

kahit ano pang materyal gawa ito. Mga
maskara at gwantes, tulad ng mga
sanitary na bagay (lampen, wipes, ati ba
pang mga personal na gamit panglinis

sa sarili) ay dapat ilagay lamang sa
basurahan.

Long Beach Recycling ay may Potential
Potential Industries Material Recovery Facility (MRF) ay nagpapanatili
ng lokal na recycling, lumilikha ng mga green jobs at naglilikha ng
kahalagahang pang ekonomiya para sa ating komunidad.
Kapangyarihan ng Katauhan
Industriyang may Potensyal (Potential)
ay nag-laan ng pangkat sa ng mga
propesyonal ng recycling na magsisikap
araw araw para matulungan ang mga
lungsod na makamit ang mga layunin
ng pagrecycle at panatilling malinis ang
kanilang komunidad. Ang Potential ay nageempleyo ng mahigit sa 100 masipag na
mga dalubhasa ng recycling sa hanay ng
malawak na kritikal na posisyon, mula sa
paguri hanggang sa operasyon hanggang
pagbenta at marketing.
Maraming
kailangang tao para maguri, magtali ng
mga materyal na irerecycle at dalhin ang
libolibong tonelada ng mga materyal na
irerecycle buwan buwan.

Gawa sa atin na malawak ang
abot
Ang potential ay nakabase sa Wilmington
simula pa noong 1975 pero may ugat sa
Long Beach. Ang Potential ang nag-uuri
at nagmamarketing ng recyclables sa
curbside ng Long Beach at LA, naglalaan
ng mga material pang recycle ng mahigit
sa 20 taon. Ang Potential ay isang lokal
na recycler ngunit nangungunang
exporter nga materyal pang recycle sa
North America at sa dayo. Ang pokus ng
Potential ay sa lokal, domestiko, at mga
market pangdaigdig na makakapayag sa
kanila na lumikha ng halaga para sa mga
residente ng Long Beach sa pagdala ng
mga materyal na irerecycle para sa mga
end markets para makamit ang pinaka ma
-taas at pinaka mahusay na paggamit

Pokus sa Hinaharap
Ang Potential ay nakalikha ng mahalagang
pagpondo sa kanilang teknolohiya ng
pag-uri nitong mga nakalipas ng taon.
Noong 2019, ang Potential ay kinompleto
ang malaking pagpapahusay ng kanilang
Material Recovery Facility (MRF), naglilikha
ng pinabago at mahusay na pasilidad ng
pagrecycle sa California. Patuloy silang
magbago ng kanilang MRF gamit ang
state-of-the-art na equipment at teknik ng
pag-uri. Habang pabagu-bago ang market,
nanatiling nangunguna ang Potential sa
industriya sa kanilang pagpanatili ng mga
lungsod tulad ng Long Beah na impormado
sa mga pagbabago ng mga market na
domestiko at pangdaigdig.

Learn more
Alamin ang Potential Industries sa
www.potentialindustries.com.

Mga katanungan at iba pang impormasyon? Bumisita sa longbeach.gov/ lbrecyclables o tumawag sa 562-570-2876

@LBRecycles

Para makahiling ng impormasyon na ito isa ba pang format o makahingi ng makatwirang akomodasyon, kumontak sa
Department of Public Works sa lbrecyclables@longbeach.gov o 562-570-2850. May minimum na 3 araw na hinihiling para
matiyak kung mayroon pa. Makatwirang pagsubok ay gagawin ng matanggap ang hiling na ginawa ng menos 3 araw.

CITY OF LONG BEACH
PUBLIC WORKS
ENVIRONMENTAL SERVICES BUREAU
2929 E WILLOW ST
LONG BEACH CA 90806-2303

EILEEN DOVER
9876 UNEIDA PL
LONG BEACH CA 90802
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