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صحيفة الوقائع

أيلول/سبتمبر 2022

من يُسمح له بتوفير 

المصاصات البالستيكية 

أحادية االستخدام في نيو 

ساوث ويلز: مرافق الرعاية 

الصحية

تقّدم هذه الوثيقة إرشادات لمرافق الرعاية 
الصحية بشأن اإلعفاءات المتعلّقة بالمصاصات 

 البالستيكية أحادية االستخدام للعام 2022 

 )Plastic Single-Use Straw Exemption 2022(
الصادرة بموجب قانون تخفيض استهالك المواد 

 البالستيكية واالقتصاد الدائري للعام 2021 

 )Plastic Reduction and Circular Economy Act 2021 –

 .PRCE Act(

عقب األول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، سيشكل 

توفير المصاصات البالستيكية أحادية االستخدام أثناء 
االضطالع بعمل تجاري في نيو ساوث ويلز بشكل 

عام مخالفة قانونية. ويتضمن ذلك توفير المصاصات 
البالستيكية أحادية االستخدام أثناء االضطالع بنشاط 

ألغراض تجارية أو خيرية أو رياضية أو تعليمية أو مجتمعية، 

بما في ذلك األعمال غير الهادفة للربح والشراكات والتجار 

المنفردون. 

تسمح اإلعفاءات المتعلّقة بالمصاصات البالستيكية أحادية 

االستخدام للعام 2022 باالستمرار بتوفير المصاصات 

البالستيكية أحادية االستخدام لألفراد الذين يحتاجون 

لها بسبب اإلعاقة أو احتياجات طبية أخرى، أو لألفراد أو 
المؤسسات الذين ينوبون عنهم. 

يمكن ألي فرد أو مؤسسة التصرف بالنيابة عن شخص 

يحتاج إىل مصاصات بالستيكية أحادية االستخدام، بما في 

ذلك مقدمو الرعاية وأفراد العائلة واألصدقاء والمعلمون 

ومرافق رعاية المسنين والمجالس والمقاهي والمدارس 

والمستشفيات.

تشمل مرافق الرعاية الصحية المرافق الطبية ومرافق طب 

األسنان ومرافق الرعاية ونقل المرضى، والمرافق التي تقّدم 

الرعاية المنزلية أو المساعدة الطبية الطارئة.

يمكنك توفير المصاصات البالستيكية أحادية االستخدام 	 

لشخص ما ألسباب صحية أو طبية أو متعلقة باألسنان 

في السياقات التالية:

المرافق الطبية )عىل سبيل المثال، المستشفيات، 	 

عيادات الطبابة العامة(

عيادات طب األسنان	 

مرافق الرعاية )عىل سبيل المثال، دور رعاية المسنين، 	 

مراكز رعاية األطفال(

وسائل نقل المرضى )عىل سبيل المثال، سيارات 	 

اإلسعاف(

المرافق التي تقّدم الرعاية المنزلية	 

األماكن التي يتّم فيها تقديم المساعدة الطبية 	 

الطارئة )عىل سبيل المثال، مكان الحادث حيث يقدم 

المسعفون الرعاية(.

يمكنك إعطاء أكثر من ماصة واحدة بالستيكية أحادية 	 

االستخدام لذلك الشخص. 

ويجب أال تتقاضى رسوًما مقابل المصاصات.	 

وعىل الرغم من أنك لست ملزًما بتوفير المصاصات 	 

البالستيكية أحادية االستخدام بموجب قانون PRCE أو 

اإلعفاءات، إال أنك قد ترغب في القيام بذلك ألّن ذلك 

يساعد األشخاص الذين يحتاجون إليها لالستمرار في 

عيش حياة آمنة وكريمة.

NSW Environment Protection Authority )هيئة حماية البيئة في نيو ساوث ويلز(
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دليل مرجعي سريع

ملحوظة: يشير مصطلح "المصاصات" إىل المصاصات البالستيكية أحادية االستخدام.

ملحوظة: يرجى قراءة هذا الجدول إىل جانب اإلرشادات المدرجة أعاله.

لمن يمكنك توفيرها؟ نوع المورد 

هل 

يمكنك 

فرض 

الرسوم؟ 

هل يمكنك 

إعطاء 

المصاصات 

بحرية أم يجب 

أن يُطلب منك 

ذلك؟ 

هل يتعّين عليك طلب 

اإلثباتات؟

هل 

يمكنك 

توفير أكثر 

من ماصة 

واحدة

هل يمكنك عرض المصاصات 

بشكل علني؟

مرفق صحي )طبي أو متعلّق بطب أسنان 

أو نقل المرضى أو المرافق التي تقّدم 

الرعاية المنزلية أو المرافق التي يتّم فيها 

توفير الرعاية الطبية أو الصحية أو طب 

األسنان بشكل طارئ(

الفرد الذي يحتاج إىل واحدة ألسباب 

صحية أو طبية أو متعلّقة باألسنان 

يمكنك توفير  ✗ ال 

المصاصات 

بحرية

يجب أن تكون المصاصات متاحة بسهولة  ✓ نعم  ✗ ال 

لألفراد الذين يحتاجون إليها، باإلضافة 

إىل سهولة حصول الموظفين عليها 

حتى يتمكنوا من توفيرها لألفراد الذين 

يحتاجون إليها.

بخالف ذلك، ال يُنصح بعرض المصاصات 

عىل المأل بحيث يمكن لألفراد الذي ال 

يحتاجون إليها الحصول عليها بحرية.


