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Ako ay magaling 
mag-bin para sa  
Recycling

Sa paglagay ng mga tamang bagay 
sa inyong dilaw na bin, nagiging mas 
posible sa amin ang mag-recycle. Kung 
ang maling bagay ay mapunta sa dilaw 
na bin, ang buong laman ng trak ng 
basura ay maaaring mapunta sa landfill 
sa halip na pwede sanang ma-recycle.

Ako ay magaling  
magbawas ng mga  
basura
Sa paglagay ng mga tamang basura sa angkop na  
basurahan, ikaw ay nakakatulong sa pagbawas  
ng dami ng basura na nadadala sa landfill

Ako ay magaling 
mag-bin ng mga 
basurang   
di-nabubulok

Sa paglagay ng tamang mga bagay sa 
pulang bin, maiiwasang magkaroon ng 
contaminants ang ibang bins. Upang 
makasiguro, gamitin ang simpleng 
handy look up tool ng aming app 
o silipin ang aming website

Ako ay magaling  
mag-bin ng mga   
basurang  
nabubulok

Sa paglagay ng mga tamang basura sa 
inyong berdeng bin, nagiging mas posible 
sa amin na gumawa ng mga lokal na 
compost mula sa mga bagay na  
nabubulok. Kung maling basura ang 
mapunta sa berdeng bin, ang buong 
laman ng trak ng basura ay mapupunta 
sa landfillLingguhang kinokolekta

Kinokolekta kada  
ikalawang linggo

Kinokolekta kada  
ikalawang linggo

I-download ang app! 
Christchurch Bins app



Ako ay magaling 
mag-bin ng mga  
basurang nabubulok
Ilagay ang mga pagkain at basura mula sa 
inyong hardin sa berdeng bin

Prutas, gulay, basura  
ng mga pagkain

Tinapay, mga pastry,  
mga pagkaing baked

Mga grinds ng kape, tsaa

Mga tanim,  
bulaklak at sangang pinutol

Keso, mga itlog, mantikilya

Tirang karne, buto,  
shellfish, isda

Mga basurang mula sa  
inyong hardin  

(hindi kasama ang flax at mga dahon 
ng cabbage tree)

Pinagbalutan ng fish ‘n’ chips, mga 
paper towels ng kusina, pinagpilas-

pilas na papel, mga serviette

Tandaan:
Ang mga abo ay ilalagay sa 
pulang bin Hayaan muna 
itong lumamig ng 5 araw.

Mga dahon



Ako ay magaling  
mag-bin para sa  
recycling
Ilagay ang mga bagay na nasa ibaba sa  
inyong dilaw na recycling bin

Tupiin ang mga karton at  
mga karton ng itlog 

(hindi lalagpas ang liit sa sukat ng isang 
standard na envelope)

Mga latang aluminum

Mga papel halimbawa: mga 
envelope, magasins, mga 

brochure
(hindi lalagpas ang liit sa sukat ng isang 

standard envelope)

Mga latang yari sa metal 
(ilagay ang mga takip sa pulang bin)

Mga lalagyang yari sa plastic na 
hindi mas maliit sa yoghurt pottle 

(ilagay ang mga takip sa pulang bin)

Mga botelyang plastiks na hindi  
mas liliit sa yoghurt pottle 

(ilagay ang mga takip sa pulang bin)

Mga botelya, garapon 
(ilagay ang mga takip sa pulang bin)

Lata ng erosol, deodorant, 
pang-spray ng mga langaw at air 

freshener

Mga walang laman na lalagyan  
ng panlinis 

(ilagay ang mga takip sa pulang bin)

Tandaan:
Hugasan ng mabuti ang 
inyong mga bote at mga 
lalagyan, siguraduhing 
ito ay nabubuksan at 

ilagay ang mga takip sa 
inyong pulang bin



Ako ay magaling  
mag-bin ng mga  
basurang di-nabubulok
Ilagay ang mga basura at ang mga bagay  
sa ibaba sa inyong pulang rubbish bin

Mga malalambot na plastiks tulad 
ng mga bag pang-shopping, mga 

pambalot tulad ng bubble at shrink 
wraps, pakete ng mga chichirya

Putol na torso, flax at mga  
dahon ng cabbage trees

Walang laman na karton ng 
halimbawa: juice, dairy, coconut milk, 

almond milk, custard

Malamig na abo
(Hayaang lumamig ang abo ng 5 araw at 
ilagay ito sa bag at ipasok sa pulang bin

Mga bags at pambalot 
 na nabubulok at pwedeng  

i-compost 

Mga bagay na plastik na mas maliit  
sa yoghurt pottle, mga takip ng 

lalagyan, loyalty cards, mga  
hangers ng damit, mga paso

Mga pangkalahatang basura 
halimbawa mga sirang laruan, 

tasa,plato

Sirang mga sapatos, damit,  
kobre-kama, tela

Mga lampin, dumi ng hayop,  
litter ng pusa

Tandaan:
Mangyari lamang na kung 

maaari ay bawasan ang inyong 
mga basura. Upang makasiguro 
kung saan ito ilalagay, makikita 

ang kumpletong listahan sa  
Christchurch WheelieBins  

App.



Itapon ng libre sa mga 
EcoDrop Recycling Centre

Mga appliances halimbawa 
microwave, ref, mga dryers,  

mga washing machines

Mga tools at kagamitan sa  
inyong hardin

Mga maliliit na gamit sa bahay 
halimbawa, takore, pitsel, 

kaldero, kawali

Mga gas canisters, helium  
bottles at botelya ng gaas

Mga baterya ng mga sasakyan

Mga hindi kailangan,  
hindi nagamit o lumang pintura, 

solvents

Mga hindi na kailangan, hindi 
nagamit at lumang mga likido 

ng mga kemikal, panlinis at mga 
tuyong kemikal

Mga hindi kailangan, hindi 
nagamit at lumang langis 

halimbawa langis ng sasakyan, 
mantika

Mga luma at expired  
na fire extinguisher 

Mga mapanganib na gamit sa bahay

Mga basag at hindi na kailangang gamit sa bahay

Hanapin ang pinakamalapit na EcoDrop sa  
ccc.govt.nz/hazardouswaste



Mga tips  
para maging magaling sa 
pag-bin

1. Isara nang maigi ang mga  
takip ng bins
Kinakailangang nasasara ang mga takip ng mga 
bins upang makasigurong ito ay makokolekta. Ang 
mga bagay na nasa tabi o ibabaw ng bins ay hindi 
makokolekta. Ang mga bins na sobrang puno at 
umaapaw ay hindi kayang buhatin ng trak

2. Hindi gaanong mabigat  
(mas mababa pa sa 70 kgs)
Siguraduhing ang mga bins ay hindi gaanong 
mabigat at ilagay ang mga ito sa foothpath o sa 
grass verge upang madali itong makuha ng mga 
trak. Ilagay ito upang maabot sila ng mga trak – 
mayroong ½ metre na espasyo

3. Ilabas ito sa gabi bago  
ang araw ng koleksyon
Ilabas ang mga bins bago mag-6am sa 
araw ng koleksyon and tandaang ipasok 
sila pagtapos makolekta, bago mag 11pm

4. I-report ang mga  
nawawalang bin
I-report ang mga nawawalng bin sa loob ng 24 
oras ng koleksyon upang hindi magbayad ng 
replacement fee. Tumawag sa 03 941 8999  
o i-report online sa ccc.govt.nz/mybin

5. Bawa’t isang bin ay  
kinakailangang may RFID tag
Tumawag sa 03 941 8999 kung ang inyong 
bin ay walang tag. Pumunta sa ccc.govt.nz/
binstocktake upang malaman kung saan 
nakalagay ang tag.

6. Nais nyo bang palitan  
ang size ng inyong bin? 
Nais nyo bang palitan ang size ng inyong 
berde o dilaw na bin? Tawagan kami sa  
03 941 8999 o mag-apply online sa  
ccc.govt.nz/mybins



Salamat sa  
pagiging magaling 
mag-bin!

Tingnan ang aming website o i-download ang aming  
napakamatulunging Christchurch Wheelie Bins app

ccc.govt.nz/bingood

May mga nais pa ba kayong gawin?


