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Klientų aptarnavimas

Gerbiamas gyventojau,
RŪŠIAVIMAS BOSTONO RAJONE
2019 m. rugsėjį jūsų namų ūkis buvo vienas iš 3000 namų ūkių Bostono rajone, kuriuose
buvo pradėti bandymai dėl popieriaus ir kartono atskiro rūšiavimo nuo kitų atliekų. Bandymų
metu buvo nustatyta, kad iki šiol surūšiavote 187 tonas švaraus, sauso popieriaus ir
kartono, o jūsų mėlynųjų atliekų konteinerių suteršimas (atliekos, kurių negalime perdirbti)
sumažėjo beveik perpus. Norime jums padėkoti už jūsų sunkų darbą padedant mums
formuoti atliekų perdirbimo ateitį ne tik Bostone, bet ir visame Linkolnšyre.
Rūšiavimo pokyčiai rajone
Nuo 2021 m. balandžio atliekų rūšiavimai principai, kuriuos taikėte, bus įvesti visame
Bostono rajone.
Prašome jūs namų ūkio ir toliau dėti popierių ir kartoną į konteinerį su violetiniu dangčiu, o į
mėlynąjį konteinerį dėti tik rūšiuojamas atliekas.
Mes negalėsime išvežti atliekų, jei į konteinerius dėsite netinkamas
atliekas. Tuo siekiame, kad visos surūšiuotos atliekos būtų perdirbtos. Šiuo
tikslu sunkiai dirbome su gyventojais, kad visas rūšiuotinas atliekas
surūšiuotumėte kuo paprasčiau ir lengviau. Prie šio laiško yra pridėtas
lankstinukas apie atliekų rūšiavimą namuose – Tinkamam daiktui – tinkamas
konteineris. Gali būti, kad šią informaciją jau buvote gavę, tačiau tai būtų
naudingas priminimas.
Taip pat prie šio laiško pridedamas lipdukas, skirtas jūsų mėlynajam konteineriui.
Laikykite šį lipduką prieinamoje vietoje namuose, arba užklijuokite jį ant mėlynojo
rūšiavimui skirtų atliekų konteinerio dangčio vidinės dalies, kad prisimintumėte,
ką dėti į kurį konteinerį. Taip užtikrinsite, kad jūsų atliekos bus išvežtos ir
veiksmingai apdorotos. Jei į mėlyną rūšiavimo konteinerį dėsite nenurodytus
dalykus, mes jūsų atliekų neišvešime.
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Taip pat su šiuo laišku pridedamas atliekų surinkimo kalendorius, kuriame spalviškai
pažymėtos datos, kuomet bus išvežamos atliekos. Informaciją apie atliekų surinkimą taip
pat galite rasti www.mybostonuk.com/waste. Prašome įsitikinti, kad visos atliekos yra
sudėtos į konteinerį atitinkamai ir palikti konteinerį ant šaligatvio surinkimo dieną iki 5:30 val.
ryto.
Turime imtis visų įmanomų priemonių, kad padėtume gamtai mažindami atliekų kiekį ir jas
perdirbdami antriniam naudojimui, kai tai įmanoma. Todėl nuo balandžio 26 d. prašome jūsų
nebedėti jokių papildomų atliekų surinkimui šalia konteinerių. Informacija dėl šalutinių atliekų
tvarkymo pateikiama tinklalapyje www.mybostonuk.com/waste arba telefonu 01205 314200.
Papildomas atliekas taip pat galite nugabenti į Buitinių atliekų perdirbimo centrą adresu
Bittern Way, Boston, PE21 7RQ, tam užsirezervuoti laiką galite tinklalapyje
www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip arba telefonu 01522 782070.
Dažnai užduodami klausimai
Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus pateikiami tinklalapyje
www.mybostonuk.com/waste
Covid-19 priemonės
Žinome, kad tai precedento neturintys laikai dėl esamos Covid-19 pandemijos, ir esame
labai dėkingi jums už jūsų paramą mūsų darbuotojams per praėjusias savaites. Norime jus
užtikrinti, kad mes dirbame ir dirbsime ypač saugiai, imdamiesi visų būtinų sveikatos
apsaugos priemonių, kad apsaugotumėme jus, gyventojus, ir savo darbuotojus.
Kitų atliekų surinkimas
Visi kiti atliekų surinkimo susitarimai nesikeičia.
Šiame laiške pateikta labai svarbi informacija. Perskaitykite šio laiško kopiją savo
kalba tinklalapyje www.mybostonuk.com/waste
BULGARIAN
Тази брошура съдържа много важна информация. За да прегледате копие на Вашия
език, моля посетете www.mybostonuk.com/waste
PORTUGUESE
Este folheto contém informações muito importantes. Para ver uma cópia no seu idioma,
visite o site www.mybostonuk.com/waste
LATVIAN
Šajā informācijas lapā ir ļoti svarīga informācija. Lai to izlasītu Jūsu dzimtajā valodā, lūdzu,
apmeklējiet vietni www.mybostonuk.com/waste
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ROMANIAN
Această broșură conține informații foarte importante. Pentru a vizualiza o copie în limba
dvs., vă rugăm să vizitați www.mybostonuk.com/waste
LITHUANIAN
Šiame lankstinuke yra labai svarbi informacija. Norėdami susipažinti su jo kopija Jūsų kalba,
apsilankykite tinklalapyje www.mybostonuk.com/waste
RUSSIAN
Эта листовка содержит очень важную информацию. Чтобы ознакомиться с ее копией
на Вашем языке, перейдите по ссылке www.mybostonuk.com/waste
POLISH
Ta ulotka zawiera bardzo ważne informacje. Aby zobaczyć jej treść w swoim języku, proszę
odwiedzić stronę www.mybostonuk.com/waste
Ačiū, kad padedate Bostono rajono tarybai veiksmingai apdoroti atliekas.
Pagarbiai,

Tarybos narė Yvonne Stevens
Aplinkosaugos paslaugų skyriaus atstovė
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