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Stimate rezident
ACTUALIZARE CU PRIVIRE LA COLECTAREA PENTRU RECICLARE ÎN ZONA
ADMINISTRATIVĂ BOSTON
În urma studiilor de succes efectuate în peste 10% din casele din Zona administrativă Boston, este
posibil să fi văzut în presa locală și pe platformele de social media că vor avea loc schimbări în
majoritatea gospodăriilor din Zona administrativă Boston pentru a îmbunătăți colectarea deșeurilor și
reciclarea.
Modificări privind reciclarea – pubele comune
Începând cu aprilie 2021 vom colecta hârtia și cartonul separat de restul deșeurilor reciclabile pentru
acei rezidenți care au pubele de uz casnic individuale la domiciliu. Acest lucru se datorează faptului
că dorim să ajutăm locuitorii să recicleze deșeuri cât mai mult posibil și să reducă amprenta de
carbon. În fiecare an, peste 12,5 milioane de tone de hârtie și carton sunt utilizate în Regatul Unit.
Aceasta reprezintă 20% din totalul deșeurilor menajere produse în Regatul Unit, o familie aruncând
în medie în fiecare an hârtie în valoare de aproximativ de 6 copaci. Dacă fiecare persoană din țară ar
recicla cu doar 10% mai multă hârtie, s-ar economisi aproximativ 5 milioane de copaci în fiecare an.
În prezent, vă puneți deșeurile și deșeurile reciclabile în pubelele comune împărțite cu vecinii.
Proprietățile comune fac parte din faza următoare a acestei lansări, așa că pentru moment va trebui să
vă puneți toate deșeurile reciclabile, inclusiv hârtia și cartonul în pubele comune albastre. Vrem să vă
asigurăm că lucrăm la o soluție alternativă pentru proprietatea dvs. pentru a ne permite să vă ajutăm
să reciclați cât mai eficient posibil.
Vă vom contacta din nou în viitorul apropiat pentru a vă informa cu privire la orice modificări ale
modului în care sunt colectate deșeurile și deșeurile reciclabile, dar între timp, vă rugăm să continuați
să puneți deșeurile menajere generale în pubelele verzi și separați deșeurile de reciclare în pubelele
albastre (inclusiv hârtia și cartonul până la o notificare ulterioară).
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Măsuri Covid-19
Știm că acestea sunt vremuri fără precedent din cauza pandemiei Covid-19 în curs de desfășurare și
dorim să vă asigurăm că lucrăm și vom continua să lucrăm extrem de sigur, după ce am luat toate
măsurile relevante de sănătate și siguranță pentru a încerca să protejăm rezidenții și echipele noastre
în orice moment.
Această scrisoare conține informații foarte importante. Pentru a vizualiza o copie în limba
dvs., vă rugăm să vizitați www.mybostonuk.com/waste
Bulgară
Тази брошура съдържа много важна информация. За да прегледате копие на Вазия език, моля
посетете www.mybostonuk.com/waste
Portugheză
Este folheto contém informações muito importantes. Para ver uma cópia no seu idioma, visite o siteul www.mybostonuk.com/waste
Letonă
Šajā informācijas lapā ir?oti svarīga informācija. Lai la izlasītu Jūsu dzimtajā valodā, lūdzu,
apmeklējiet vietni www.mybostonuk.com/waste
Română
Această broșură conține informații foarte importante. Pentru a vizualiza o copie în limba dv., vă
rugăm să vizitati www.mybostonuk.com/waste
Lituaniană
Šiame lankstinuke yra labai svarbi informacija. Norėdami susipažinti su jo kopija Jūsṣ kalba,
apsilankykite tinklalapyje www.mybostonuk.com/waste
Rusă
Эта листовка содержит очень важную информацию. Чтобы ознакомиться с еее копией на
Вазем языке, перейдите по ссылке www.mybostonuk.com/waste
Poloneză
Ta ulotka zawiera bardzo ważne informacje. Aby zobaczyć jej treść w swoim języku, proszę
odwiedzić stronę www.mybostonuk.com/waste
Vă mulțumim pentru că ajutați Consiliul Zonei administrative Boston pentru a recicla deșeurile în
mod eficient.
Cu stimă,
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