
البـدائل
دليل موجز عن المنتجات

أدوات مائدة معدنية

أدوات مائدة بالستيكية قابلة إلعادة االستخدام

أعواد طعام صينية قابلة إلعادة االستخدام

أدوات مائدة خشبية قابلة إلعادة االستخدام

األصناف القابلة 
إلعادة االستخدام

هل يمكن أن يقوم عملك التجاري ببيع والترويج 
ألصناف قابلة إلعادة االستخدام؟ يتم تطوير المزيد من 
المنتجات من مواد قابلة إلعادة االستخدام مثل الزجاج 

والسيليكون والخيزران والتيتانيوم والفوالذ المقاوم 
للصدأ والسيراميك والبالستيك الصلب القابل إلعادة 
االستخدام. يمكن للشركات اآلن الحصول على بدائل 

قابلة للغسيل وإعادة االستخدام ومنخفضة التكلفة.

مصاصات معدنية منحنية

مصاصات معدنية ذات أجزاء من السيليكون

مصاصات سيليكون

مصاصات معدنية

مصاصات الخيزران

مصاصات زجاجية

استبدل أدواتك

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة  
 replacethewaste.sa.gov.au



األصناف التي 
تُستخدم لمرة 

واحدة
إذا كان ال بد من تقديم أصناف تُستخدم لمرة 

واحدة، اطلب بدائل للمنتجات البالستيكية التي 
تستخدم لمرة واحدة. تحدَّث إلى المورد الذي 
تتعامل معه لمعرفة األصناف المتوفرة لديهم 
 Green Industries SA أو اتصل بـ

للحصول على قائمة بموردي المنتجات البديلة.

ابحث عن المنتجات القابلة للتحول إلى سماد 
التي ال تحتوي على بالستيك.

يجب وضع المنتجات القابلة للتحول إلى سماد 
في صندوق المخلفات الخضراء لتحويلها إلى 

سماد فعال في منشأة تجارية.

تشمل البدائل المصاصات المصنوعة من 
الورق المعتمد أو الخيزران أو المنتجات 

الثانوية مثل قصب السكر )كن حذًرا حيث 
يصف بعض الموردين البوليمر )PLA( على 
أنه قصب السكر(. يمكن صنع أدوات المائدة 

وأدوات التقليب من الخشب أو الخيزران.

يمكنك تقليل تكلفة التحول إلى بدائل غير بالستيكية 
عن طريق تقليل كمية المنتج المستخدم. ومن خالل 

تقليل استخدام األصناف غير الضرورية المقدمة 
للعمالء، ستوفر المال وتتجنب إهدار الموارد.

أدوات المائدة
  ضع أدوات المائدة الخاصة بالوجبات 	 

التي يأخذها العميل معه بعيداً عن متناول 
العمالء.

  وفـِّر أدوات المائدة عند الطلب فقط.	 

المصاصات
  ضع المصاصات بعيًدا عن متناول العمالء، 	 

خلف أو تحت الكاونتر.
ب الموظفين على توفير المصاصات 	    دّرِ

عند الطلب فقط أو للمشروبات التي تتطلب 
مصاصات.

أدوات التقليب
  بالنسبة للوجبات التي يتم تناولها داخلياً، 	 

استخدم أدوات تقليب المشروبات القابلة 
للغسيل وإعادة االستخدام.

  بالنسبة للوجبات التي يأخذها العميل معه، 	 
د هل أدوات التقليب ضرورية. وإذا  حّدِ

كانت ضرورية، وفرها عند الطلب فقط.

 تجنب الهدر
وقلّل التكاليف

مصاصات مصنوعة من أخشاب شجر القمح

مصاصات ورقية

أدوات مائدة خشبية تُستخدم لمرة واحدة

أعواد طعام صينية خشبية تُستخدم لمرة واحدة

مطبوعة على ورق معاد تدويره بنسبة %100. يرجى إعادة التدوير بعد االستخدام.


