
BOTE 
• Mga bote at jar na may bakal na mga 

takip at lid – OK ang clear, berde at 
brown 

BAKAL
• Bakal, tin, aluminom na mga lata ng 

pagkain at inumin 
• Malinis na aluminum foil 
• Maluwag na mga lid ng mga jar  

PAPEL AT KARTON
• Karton 
• Papel sa opisina/basurang sulat 
• Mga kahon ng cereal 
• Mga magazine, dyaryo, phone book, mga 

paperback na libro 
• Mga paper bag 

MGA 
PLASTIK 
• Mga bote at jug 

(#1-#7)  *Ang 
mga plastik na #1-#7 ay  
nire-recycle kapag may  
mga market

• Mga lalagyan ng 
pagkain – mga lalagyan 
ng mantikilya, mga 
lalagyan ng yogurt, mga 
plastik na tray, atbp. 

BAWAL ANG: Mga Plastik na Bag, Styrofoam, ceramic na mga plato o mug, scrap 
metal, mga tissue sa mukha o banyo, mga bagay na nadumihan ng pagkain.

Ang mga bagay na 
puwedeng i-recycle ay 
dapat walang laman, 
malinis, at tuyo 

I-RECYCLE
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SOLID NA BASURA 
• Mga plastik na bag 
• Styrofoam 
• Mga bag para magtago ng 

pagkain 
• Mga wrapper 
• Mga straw at kubyertos 
• Mga hot cup 
• Mga disposable na 

guwantes 
• Mga materyal na hindi 

puwedeng ma-recycle 

BAWAL ANG: Mapanganib na basura (hazardous waste), electronics, mga baterya, 
mga materyal na puwedeng ma-recycle, mga gamot/matatalas na gamit, langis  

ng motor, o parts ng sasakyan.

BASURA
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MGA BASURA MULA  
SA HARDIN 
• Damo, mga dahon at mga talahib 
• Mga pinagtabasan ng puno at shrub  

PAPEL AT KARTON NA 
NADUMIHAN NG PAGKAIN 
• Mga napkin at mga paper towel 
• Mga mamantikang kahon ng pizza
• Mga paper plate at cup na walang coat 
• Mga filter ng kape at mga teabag 
• Kahoy na mga stick na panghalo sa 

kape at chop sticks 

BASURA MULA  
SA PAGKAIN 
• Mga tira-tirang 

prutas at gulay
• Tinapay, bigas, 

pasta at mga butil 
• Karne, manok, isda, 

at shellfish (kasama  
ang mga buto) 

• Grounds ng kape at 
tsaa 

BAWAL ANG: Mga plastik na bag, basura, dumi o mga bato, mga plastik na may label na 
“compostable (puwedeng i-compost)” (PLA), ginamot na kahoy (kasama ang plywood, may 

pintura o stain), mga dumi ng hayop, mapanganib na basura (hazardous waste), o electronics.

TANDAAN: Ang mga 
bag na puwedeng 

i-compost ay dapat 
matugunan ang 

mga pamantayan 
ng ASTM D6400 at 
nagtatampok ng 

logo ng BPI.

BAWAL ANG PLASTIK NA PUWEDENG I-COMPOST 

MGA ORGANIKO
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