
 

  

 للحد من اآلثار الضارة للمنتجات أحادية االستعمال وتقليل النفايات.  تم سّن هذا القانون  

  

 بالستيكية يُحظر استخدام األكياس ال  
 ال يجوز للمتاجر والمطاعم تقديم أكياس بالستيكية في نقطة البيع. كما يُحظر استخدام

 األكياس المصنوعة من مواد عضوية "قابلة للتحلّل".

 يُسمح باستخدام األكياس البالستيكية فيما يلي:

 احتواء العناصر السائبة داخل المتجر مثل الغالل أو األطعمة المجمدة أو  •
 اللحوم أو األسماك أو الزهور. 

 وصفات األدوية. •

 التنظيف الجاف/المالبس الكبيرة. •

 يسمح باستخدام األكياس الورقية مقابل رسوم 

أمريكي على األقل لكل كيس دوالر  0.10يجب على المتاجر والمطاعم فرض رسوم على العمالء بقيمة 

 دوالر أمريكي.  0.10ورقي يتم تقديمه للعميل؛ تحتفظ المتاجر والمطاعم بمبلغ 

بوصة أو التي يبلغ الوزن   10ال تُفرض رسوم على الحقائب الصغيرة خفيفة الوزن )التي يقل طولها عن  

 رطالً أو أقل(.  30األساسي للرزمة منها 

 تُستخدم الشفاطات البالستيكية حسب الطلب فقط 
ال يجوز للمطاعم تقديم الشفاطات البالستيكية تلقائيًا لجميع العمالء )بما في ذلك الشفاطات البالستيكية 

 المصنوعة من مواد عضوية "قابلة للتحلّل"(.

 وعة من الورق أو المعدن. يُسمح باستخدام الشفاطات المصن

 يجوز تقديم الشفاطة البالستيكية عند الطلب. 

 يجوز للمستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق الرعاية تقديم الشفاطات البالستيكية.

 يُحظر استخدام أدوات التقليب البالستيكية 

 ال يجوز للمطاعم تقديم أدوات التقليب البالستيكية.

 التقليب المصنوعة من الخشب أو المعدن. يسمح باستخدام أدوات 

 )"الستايروفوم" يُحظر استخدام البوليستيرين الممدَّد )مثل 

ال يجوز للمتاجر والمطاعم تقديم أو بيع حاويات األطعمة أو المشروبات المصنوعة من البوليستيرين الممدَّد  

 بما في ذلك: 

 األطباق واألكواب واألوعية والصواني وحاويات تخزين األطعمة وعلب البيض الكرتونية. •

 يُسمح باستخدام البوليستيرين الممدَّد فيما يلي: 

 صواني تعبئة اللحوم واألسماك والدواجن والمأكوالت البحرية النيئة. •

 المنتجات المعبأة خارج الوالية. •

 المنتجات المعبأة للبيع خارج الوالية. •
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This law was made to lessen the harmful effects of single-use products and to reduce waste. 

  

  
Plastic  bags are banned 

Stores and restaurants cannot provide plastic bags at check-out. 

“Compostable” or “degradable” bags are also banned. 

Plastic bags are allowed for: 

• Containing loose items within a store such as produce, frozen 

foods, meat, fish, or flowers. 

• Prescription medications. 

• Dry cleaning/large garments.  

Paper bags are allowed for a fee 

Stores and restaurants are required to charge customers at least $0.10 for 

each paper bag provided; stores and restaurants keep the $0.10. 

 No fee is required for small, lightweight bags (generally shorter than 10 

inches or with a basis weight of 30 lbs. or less). 

Plastic straws are by request-only  

Restaurants cannot automatically provide plastic straws to all customers 

(including “compostable” plastic). 

Straws made from paper or metal are allowed. 

A plastic straw can be provided when requested. 

Hospitals, nursing homes, and care facilities can provide plastic straws. 

Plastic stirrers are banned 

Restaurants cannot provide plastic stirrers. 

Stirrers made from wood or metal are allowed. 

Expanded polystyrene (e.g. “Styrofoam”) is banned 

Stores and restaurants cannot provide or sell food or beverage containers 

made of expanded polystyrene including: 

• Plates, cup, bowls, trays, take-out containers, and egg cartons. 

Expanded Polystyrene is allowed for: 

• Trays for packaging uncooked meat, fish, poultry, or seafood. 

• Products packaged out-of-state. 

• Products packaged for sale out-of-state. 
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