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Inilunsad ng Long Beach ang Pangunahing Programa
sa Pagkolekta ng Mga Pagkain sa Komersyo
Long Beach, CA - Bilang bahagi ng nagpapatuloy na pagsisikap ng Lungsod ng Long
Beach na bawasan ang basura at pagbutihin ang pag-recycle sa buong lungsod,
inilunsad ng Kagawaran ng mga Gawaing Publiko at Kawani sa Serbisyo Para sa
Kapaligiran (Department of Public Works Environmental Services Bureau (ESB) ang
Pangunahing Programa Ng Komersyal na Pagkolekta ng mga Iskrap na Pagkain sa
Lungsod na binuo bilang isang nagtutulungan na pagsisikap sa mga lokal na negosyo
ay ililihis ang mga iskrap na pagkain mula sa stream ng basura at lilikhain ng isang
bagong enerhiya at magdudulot ng pagbabawas ng basura ng pagkain at maiiwasan
ang malakas na emisyon ng greenhouse gas.
Ang ESB ay nakikipagsosyo sa 115 piling mga lokal na negosyo na kinilala ng Lungsod
bilang mataas na tagalikha ng mga organikong materyales upang magtaguyod ng
proseso ng pagkolekta ng mga iskrap na pagkain sa kanilang pagtatatag. Ang mga
negosyo ay tatanggap ng bawat isang 95 na galon na berdeng kart upang magtapon at
mangolekta ng mga iskrap na pagkain. Ang mga katanggap-tanggap na mga item para
sa koleksyon ay may kasamang mga natitirang mga materyal na nakabatay sa pagkain
tulad ng lahat ng karne, pagawaan ng gatas, tinapay, gulay, prutas, itlog at shell, coffee
ground, keso, pasta at anumang tirang pagkain. Lahat ng mga materyal na hindi batay
sa pagkain tulad ng basurahan, mga recyclable at mapanganib na basura ay dapat
itapon nang magkahiwalay.
Kukunin ng Departamento ng Gawaing Publiko ang berdeng kart at ihahatid ito ng
lingguhan sa Pasilidad ng mga Pagwawasto ng Materyal sa Puente Hills (Puente Hills
Materials Recovery Facility - MRF) para sa pagproseso. Sa sandaling nasa MRF na ay
may isang tulad ng milkshake na sangkap o slurry ang gamot na ibobomba sa mga

tanke at ipinadala sa isang planta ng paggamot ng wastewater na pinamamahalaan ng
Distrito Para sa Kalinisan sa Lalawigan ng Los Angeles. Doon, ang slurry ay gagawin
isang bagong enerhiya sa pamamagitan ng anaerobic na proseso ng pagtunaw kung
saan ang organikong tulad ng materyal na basura ng pagkain ay naghiwalay sa isang
selyadong tanke na walang oxygen upang makabuo ng biogas o biofertilizer. Ang mga
karagdagang detalye tungkol sa proseso ng pag-recycle ng basura ng pagkain sa
Lalawigan ng Los Angeles na matatagpuan sa http://bit.ly/lacsdfoodwasteprocess.
Bilang karagdagan sa pamamahala ng pamahagi at koleksyon ng mga berdeng bin na
koleksyon, magbibigay ang Lungsod ng mga negosyo ng mga regular na pagbisita sa
site, mga materyales sa pagsasanay at signage, na magagamit sa maraming mga wika,
upang matulungan ang mga negosyo sa pagkolekta ng mga scrap ng pagkain. Ang
mga kalahok na negosyo ay maaaring bisitahin ang longbeach.gov/lborganics para sa
mga karagdagang impormasyon o tumawag sa Kawani ng Serbisyo Para sa Kapaligiran
(Environmental Services Bureau-ESB) sa 562.570.2869 para sa tulong.
“Kami ay nagpapasalamat para sa pakikipagtulungan ng ito sa mga negosyo na siyang
naging instrumento sa paglipat ng mga iskrap ng pagkain mula sa basura,” sabi ni
Public Works Deputy Director and Environmental Services Bureau Manager Dikran
Melkonian. “Kami ay labis na nasasabik upang ilunsad ang programang ito na na may
ilang taon nang ginagawa.”
Sinimulan ng Departamento ng Gawaing Publiko ang Pangunahing programa na ito
upang suportahan ang mga lokal na negosyo na kinakailangan upang mailipat ang
organikong basura alinsunod sa mga alituntunin ng Estado. Ang koleksyon ng mga
iskrap ng komersyal na pagkain ay ang unang hakbang tungo sa pagkamit ng mga
layunin sa paglabas ng diversion at greenhouse gas (GHG). Inatasan ng California
Assembly Bill 1826 ang lahat ng mga negosyong komersyal na mailipat ang organikong
basura at ipinatupad pa sa State Senate Bill 1383 na nagtataguyod ng mga target sa
buong estado upang makamit ang isang 75% na pagbabawas ng basurang organiko at
makuha muli ang hindi bababa sa 20% porsyento ng nakakain na pagkain para sa
pagkonsumo ng tao noong 2025. Ang pagpapatupad ng programa sa pagkolekta ng
mga iskrap ng pagkain ay binabawasan din ang mga emisyon ng methane.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach About the City of Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 470,000 katao, nagwagi ng maraming mga premyo ay
ang makabagong Lungsod ng Long Beach na nag--aalok ng lahat ng mga amenities na

katulad ng isang malaking lungsod habanag pinapanatili ang isang malakas na may
katuturan ng indibidwal at magkakaibang kaptibahayan na nagtatampok ng magkasama
sa baybayin ng California. Bilang isang may serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of The Pacific, maraming mga museo at
sinehan, mga distrito ng mga lubhang mataas na estado na mga paaralan, Long Beach
Airport, at ang Port of Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding respetadong mga
unibersidad at kolehiyo, dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf
courses, 171 daang parke, milya-milyang dalampasigan, marinas, at mga daanan ng
bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bisitahin ang
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa sosyal midia para sa mga bagong balita:
Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.

Tungkol sa Gawaing-Bayan About Public Works
Nagsusumikap ang Departamento ng Gawaing-Bayan ng Long Beach na patakbuhin,
panatilihin, at pagbutihin ang pisikal na imprastraktura at mga sistema ng
transportasyon ng Lungsod at pati na rin ang pananatili at pangangalaga ng cityscape
sa isang matatag na serbisyo sa pagtanggi at pag-recycle na nagsisilbi sa higit sa
120,000 daang libong mga kustomer sa mga bahayan at komersyal. Nagbibigay ang
Kagawaran ng iba’t-ibang mga serbisyo sa pamayanan kanilang ang pag-aayos,
rehabilitasyon, at pangkalahatang pangangalaga sa mga lansangan, puno, mga
side-walk at istraktura ng Lungsod. Nagbibigay din ang mga Departamento ng
gawaing-Bayan ng mga serbisyong pang-emerhensiya s suporta sa buong lungsod.
Bisitahin sa longbeach.gov/pw/, i- "like" kami sa Facebook, at sundan kami sa Twitter at
Instagram.
Tungkol sa Kawani sa Serbisyong Kapaligiran
Pinangangalagaan ng Kawani sa Serbisyong Ng Kapaligiran ang pangangalaga ng
cityscape gamit ang isang matatag na pagtanggi at pag-recycle ng serbisyo sa
koleksyon na nagsisilbi sa higit sa 120,000 daang libong mga kustomer sa tirahan at
komersyal at mga operasyon sa pagwawalis sa kalye na mula sa mga pangunahing
koridor ng Lungsod hanggang sa mga lansangan sa tirahan. Bisitahin kami sa
www.longbeach.gov/lbrecycles, i-like ka sa Facebook, at sundan kami sa Twitter at
Instagram
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