
NJOFTIM ZYRTAR

Grumbullimi i 
plehrave organike 
në trotuar

DSNY grumbullon tuaja 

organik—mbeturinat 

ushqimore dhe mbeturinat 

e kopshtit— për t’i kthyer 

në komposto plehrash ose 

energji të pastër.

Gjeni programin e grumbullimit për ju duke vizituar 
nyc.gov/organics ose duke telefonuar 311.
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Metatal, Qelq, Plastikë, 
Kartonë Letër e pastër + 
Kartonë

Plehra
Qese plastike, mbështjellëse, 
mbeturina kafshësh shtëpiake, 
mbeturina mjekësore, bebelina 
dhe produkte higjienie

Mbeturina ushqimore fruta, perime, mish, kocka, bulmet, 
ushqim i gatshëm

Letër e ndotur me ushqime peceta, bustina çaji, pjata, filtra 
kafeje

Gjethe + Mbeturina kopshti bimë, krasitje, kleçka, bar

Vendosni gjërat e tilla në 
koshin tuaj ngjyrë kafe.

Vizitoni nyc.gov/organics për FAQ dhe video.

Jo Jo



Vetëm tre hapa të thjeshtë!

Këtu është mënyra si t’i bashkoheni 
programit.

Banesat e vogla
DSNY u jep banorëve të Nju Jorkut që jetojnë në banesa të vogla 
(shtëpi me një familje deri në nëntë apartamente) një kosh falas ngjyrë 
kafe dhe një kontejner kuzhine.

Ndërtesat më të mëdha dhe blloqet tregtare
Jetoni në një ndërtesë me 10 ose më shumë apartamente ose në një 
bllok tregtar? Edhe ndërtesa juaj mund të marrë kosha falas ngjyrë 
kafe dhe shërbim për grumbullimin e mbeturinave organike. Kërkojini 
administratorit të ndërtesës të regjistrohet në nyc.gov/organics ose 
telefononi 311.

Vendet e hedhjes të mbeturinave ushqimore
Nëse ndërtesa juaj nuk’merr shërbimin për grumbullimin e plehrave 
organike, mund t’i çoni mbeturinat ushqimore në vendet e hedhjes në 
të pesta qytezat. Vizitoni nyc.gov/organics ose telefononi 311 për 
vendet dhe llojet e mbeturinave ushqimore që pranohen.

Mos i hidhni në kosh mbeturinat 
ushqimore dhe mbeturinat e kopshtit.

Departamenti i sanitarizimit të qytetit 
të Nju Jorkut (DSNY) grumbullon 
mbeturinat ushqimore për t’i 
kthyer në komposto mbeturinash. 
Kompostot krijojnë tokë bujqësore 
të pasur e cila ushqen bimët. Ne 
i kthejmë gjithashtu mbeturinat 
ushqimore në energji të pastër, të 
rinvueshme.

Ne i ndajmë ato gjithashtu! DSNY i 
jep falas kompostot e mbeturinave 
për kujdesin e pemëve në rrugë dhe 
në eventet e shpërndarjes.

Vizitoni nyc.gov/organics.

•  Hidheni sodën e bukës në kontejnerin e 
kuzhinës ose mbajini mbeturinat ushqimore 
në ngrirje për të parandaluar erërat e këqija.

•  Futni në kontejnerin e plehrave një qese të 
dekompozueshme të certifikuar ose qese letre.

•  Kur blini qese të  
dekompozueshme,  
kërkoni këtë logo. 

Grumbulloni mbeturinat ushqimore, letrat e 
ndotura me ushqime dhe bimët në çfarëdo 
kontejneri ose qeseje në shtëpinë tuaj.1

•  Nëse gjethet dhe mbeturinat e kopshtit nuk’futen 
në koshin ngjyrë kafe, vendosini në një qese 
letre për gjethe dhe  bar ose në një kontejner.

•  Lidhini kleçkat me spango.
  Bruklin dhe Kuins: Për shkak të kuarantinës për buburrecave 

brigjatë aziatike, nuk do të grumbullohen degë të mëdha. 
Njoftoni Departamentin e Parqeve ose telefononi 311 për 
hedhjen e tyre.

•  Kontrolloni programin e grumbullimit në 
nyc.gov/organics.

Vendosni mbeturinat tuaja organike në buzën e 
trotuarit në natën para grumbullimit.3

•   Vendosja e një qeseje plastike të 
dekompozueshme ose qeseje prej letre në 
kosh është gjëja më e mirë. Gjithashtu mund 
të përdorni qese plastike të tejdukshme.

•  Shpëlajeni koshin dhe kontejnerin e kuzhinës 
sipas nevojës.

•  Sigurohuni që ta mbyllni koshin.

Zbrazni mbeturinat organike në koshin 
ngjyrë kafe.2
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