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ستفرض جيرسي سيتي حظًرا على األكياس 
البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدة على مستوى 

المدينة ابتداًء من 28 يونيو 2019.

 نشكرك على 
 عدم استخدام 

 األكياس البالستيكية 
في جيرسي سيتي!

 يمنع المرسوم رقم 065-18 تجار التجزئة من تقديم األكياس البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدة واألكياس الورقية 
 غير القابلة إلعادة التدوير. ينبغي على المستهلكين إحضار أكياسهم الخاصة أو استخدام بديل يوفره تاجر التجزئة 

)نظير ثمن أو مجانًا(.



 تفرض جيرسي سيتي حظًرا
في جميع أنحائها على األكياس البالستيكية 

 التي تستخدم لمرة واحدة. 
اعتباًرا من 28 يونيو 2019

عادةً ما نستخدم األكياس البالستيكية لمدة 
أقل من 15 دقيقة قبل التخلص منها. متوسط 

االستخدام المنزلي األمريكي لألكياس هو 
1500 كيس سنويًا.

من الصعب إعادة تدوير األكياس البالستيكية 
تبعًا لشكلها ونوع البالستيك الُمستخدم في 
صناعتها، لذا تنتهي بها الحال إلى مكبات 
 النفايات والمجاري المائية واألحياء السكنية 

في مدننا.

في مكبات النفايات، 
ووفقًا للظروف، يمكن 

للمواد البالستيكية 
أن تستغرق أكثر من 

100000 عام حتى تتحلل. 

تكاد تكون إزالة المواد البالستيكية 
من محيطاتنا أمًرا مستحياًل، 

وتؤدي إلى موت آالف الحيوانات 
البحرية. 

األكياس الُمستخدمة في لّف الطعام المجمد 
واللحوم والخضراوات والسلع السائبة 

األكياس الُمباعة في حزم مخصصة لالستخدام 
كأكياس للقمامة أو فضالت الحيوانات األليفة أو 

مخلفات الفناء
األكياس التي تقدمها الصيدليات لحمل األدوية 

الموصوفة طبيًا

سوف ينطبق حظر جيرسي سيتي على جميع األكياس البالستيكية التي 
تستخدم لمرة واحدة واألقل ُسمًكا من 2.25 ملم، بما يشمل األكياس 

البالستيكية "القابلة للتحلل" و"القابلة للتحول إلى سماد". كذلك ينطبق الحظر 
على األكياس الورقية غير القابلة إلعادة التدوير.

لن ينطبق الحظر على األكياس التالية:

معلومات حول مرسوم أكياس 
جيرسي سيتي

األكياس البالستيكية األثقل وزنًا والتي يمكن 
إعادة استخدامها وتنظيفها عدة مرات 

األكياس الورقية القابلة إلعادة التدوير بنسبة 
100%، والتي تتضمن 40% على األقل من 

المكونات الُمعاد تدويرها بعد االستهالك
األكياس المصنوعة من أوراق الجرائد

أكياس حفظ المالبس بعد الغسيل أو التنظيف 
الجاف

ما أنواع األكياس المحظورة؟

ما أنواع األكياس المسموح بها؟

لماذا تمثل األكياس البالستيكية مشكلة؟


