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يواصل سكان جنوب أستراليا التزامهم بحماية البيئة من خالل المرحلة الثانية من قانون 
2020 للمنتجات البالستيكية ذات االستخدام الواحد والمنتجات البالستيكية األخرى 

)لتجنب النفايات( والذي يدخل حيز التنفيذ في 1 مارس/ آذار 2022. حان الوقت اآلن 
لالستعداد حتى نتمكن من ضمان أفضل النتائج البيئية لواليتنا “النظيفة والخضراء”.

اعتباراً من 1 مارس/ آذار 2022، سيتم حظر بيع وتوريد وتوزيع أكواب البوليسترين 
الموسعة، واألوعية، واألطباق، والحاويات الصدفية وجميع المنتجات البالستيكية- االكسو 

القابلة للتحلل. والمنتجات القابلة للتحلل باألكسدة محظورة أيضاً من اإلنتاج والتصنيع 
في جنوب أستراليا. ويمكن استبدال العديد من العناصر المحظورة ببدائل قابلة إلعادة 
االستخدام أو قابلة للتسميد، ويتم تشجيع الجميع على اختيار المنتجات القابلة إلعادة 

االستخدام واإلعادة التدوير والتحويل إلى سماد حيثما توجد بدائل.

منتجات البوليسترين الموسع

تتوفر بدائل لمنتجات البوليسترين الموسع. تحدث إلى الموزع الخاص بك حول أمثلة على 
المنتجات البديلة التي يمكن أن 
يستخدمها عملك والتي ستحدث 

فرقاً في بيئتنا، وتقلل من القمامة 
وتساعد على “استبدال النفايات” 

في جنوب أستراليا.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك.

المنتجات البالستيكية -االكسو القابلة للتحلل

تحتوي المنتجات البالستيكية القابلة للتحلل باألكسجين على مواد مضافة تمكن البالستيك 
من التفتت إلى شظايا صغيرة أو جزيئات بالستيكية التي ال تتحلل تماماً.



استبدل 
المخلفات 

replacethewaste.sa.gov.au

حان الوقت اآلن للتحضير لألول من مارس/ آذار 2022، من خالل مراجعة أي طلبات 
مخططة للبوليسترين الموسع أو المواد البالستيكية -أكسو القابلة للتحلل.

ال يمكن استخدام المخزون القديم بعد 1 مارس/ آذار 2022، وقد يتم إصدار غرامات من ذلك 
التاريخ. تحدث إلى مورديك اآلن حول طلب البدائل، وابدأ في تثقيف موظفيك وإبالغ عمالئك.

ماذا تحتاج أن تفعل.

اتصل بنا على 2051 8204 8 61+

أرسل بريداً إلكترونياً إلى حكومة جنوب أستراليا للحصول على مشورة المتعلقة بالمواد 
sup@sa.gov.au :البالستيكية ذات االستخدام الواحد

قم بزيارة www.ReplaceTheWaste.sa.gov.au لالطالع على البدائل 
المقترحة وقوائم الموردين ومواد الدعم والمزيد من المعلومات.

الدعم والمشورة.

يعتبر بيع أو توريد أو توزيع أو إنتاج أو تصنيع منتجات 
بالستيكية أكسو القابلة للتحلل مخالفة في جنوب أستراليا 

اعتباراً من 1 مارس/ آذار 2022.

تحدث إلى مورديك حول ما إذا كانت أي منتجات تخزنها 
مصنوعة من أو تشتمل على بالستيك-أكسو القابل للتحلل 

واطلب بدائل اآلن حتى تتمكن من االستعداد.

أكياس منتوجات السوبر ماركت	 
أكياس التسوق البالستيكية	 
مغالفات المجلة 	 
أكياس التنظيف الجاف	 
منتجات المطبخ	 

بطانات سلة المهمالت	 
أكياس القمامة	 
أكياس االنابيب )للتزيين(	 

منتجات الحيوانات األليفة	 
أكياس براز الكلب	 
بطانات صينية براز الحيوانات 	 

االليفة
التعبئة	 

غالفات الفقاعات	 
شريط الصق	 
مظاريف مبطنة	 

يستخدم هذا النوع من البالستيك الشائع في اغراض مثل:

مطبوع على ورق معاد تدويره بنسبة 100٪، يرجى إعادة التدوير بعد االستخدام.

حكومة جنوب 
أستراليا


