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Gerb. gyventojau,
NAUJAUSIOS ŽINIOS DĖL PERDIRBAMŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO BOSTONO RAJONE
Po sėkmingų bandymų daugiau nei 10% namų Bostono rajone, jūs tikriausiai matėte vietos
spaudoje ir socialinės žiniasklaidos platformose, kad daugumos Bostono rajono namų ūkių
atžvilgiu įvyks pokyčiai, siekiant pagerinti atliekų išvežimą ir jų perdirbimą.
Perdirbimo pokyčiai – bendrieji konteineriai
Nuo 2021 m. balandžio rinksime popierių ir kartoną atskirai nuo likusios perdirbimui skirtų
atliekų dalies iš tų gyventojų, kurie savo namuose turi individualius ratinius atliekų
konteinerius. Taip yra todėl, kad norime padėti gyventojams perdirbti kuo daugiau atliekų ir
sumažinti anglies pėdsaką. Jungtinėje Karalystėje kasmet sunaudojama daugiau nei 12,5
mln. tonų popieriaus ir kartono. Tai sudaro 20% visų Jungtinėje Karalystėje pagaminamų
buitinių atliekų, o vidutinė šeima kasmet išmeta popieriaus kiekį, atitinkantį maždaug 6
medžių vertę. Jei kiekvienas šalies gyventojas perdirbtų tik 10% daugiau popieriaus, tai
leistų išsaugoti apie 5 milijonus medžių per metus.
Šiuo metu jūs dedate savo atliekas, tame tarpe ir perdirbimui skirtas atliekas, į bendruosius
konteinerius, kuriais dalinatės su jūsų kaimynais. Komunalinės valdos patenka į sekantį šios
programos etapą, todėl ir dabar jums reikės visas perdirbimui skirtas atliekas, įskaitant
popierių ir kartoną, dėti į mėlynus bendruosius konteinerius. Norime jus užtikinti, kad mes
dirbame ties alternatyviu sprendimu, tinkančiu jūsų namų ūkiui, kad galėtume padėti jums
perdirbti atliekas kuo efektyviau.
Mes vėl susisieksime su jumis netrukus, kad supažindintume jus su bet kokiais atliekų
surinkimo ir perdirbimo pokyčiais. Tuo tarpu prašome ir toliau dėti jūsų bendras buitines
atliekas į žaliuosius konteinerius, o perdirbimui skirtas atliekas – į mėlynuosius konteinerius
(įskaitant popierių ir kartoną) iki sekančio pranešimo.
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Žinome, kad tai precedento neturintys laikai dėl tebesitęsiančios Covid-19 pandemijos, ir
norime jus užtikinti, kad dirbame ir toliau dirbsime itin saugiai, laikydamiesi visų atitinkamų
sveikatos ir saugos priemonių ir stengdamiesi visada apsaugoti jus, gyventojus, ir taip pat
mūsų darbuotojus.
Šiame laiške yra pateikta labai svarbi informacija. Norėdami susipažinti su jo kopija
jūsų kalba, apsilankykite 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
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
Dėkojame už Jūsų pagalbą Bostono rajono tarybai perdirbant atliekas kuo efektyviau.
Nuoširdžiai Jūsų,
Tarybos narė Yvonne Stevens
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