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TULONG SA MGA NAGKAKAIBANG KOMUNIDAD NA 
MAPAGHANDAAN ANG PAGBABAWAL NG PLASTIK  

SA NSW    
 
Dinala sa mahigit na 23,000 na mga negosyo at tindahan sa buong estado ang suporta 
at edukasyon bago magsimula ang mga pagbabawal sa minsanang gamit na mga 
plastik sa NSW sa ika-1 ng Nobyembre, kasama ang pagbibigay ng impormasyon sa 
15 na ibat-ibang mga wika. 
 
Sinabi ng Minister for Environment James Griffin na upang matiyak na ang mga maliliit 
na negosyo ay nakahanda sa mga darating na pagbabago ngayong taon, ang 
Pamahalaan ng NSW ay humirang sa National Retail Association (NRA) na magbigay 
ng malaking kampanyang pang-edukasyon sa mga nagtitinda. 
 
“Ang mga minsanang-gamit na plastik ay isang dilubyo sa kapaligiran, kaya tayo ay 
nagbabawal sa paggamit ng mga pinakaproblemang mga plastik katulad ng mga 
supot at straw ng inumin sa NSW,” sinabi ni G Griffin. 
 
“Ang mga minsanang-gamit na mga plastik na bagay at supot ay nagbubuo ng 
hanggang 60 porsiyento sa lahat ng mga basura at kalat sa NSW, kaya ang mga 
pagbabawal ay magpeprebenta ng may 2.7 bilyon na mga yaring plastik na maikakalat 
sa kapaligiran ng NSW sa darating na 20 taon. 
 
“Itong mga pagbabawal ay nangangailangan ng mga negosyo, karamihan sa kanila 
ay nasa hospitality at retail, ay magbabago sa kanilang mga ugnayan sa panustos, at 
nagagalak akong makita na marami na ang hindi gumagamit ng mga bagay na plastik 
bago magsimula ang mga karagdagang pagbabawal sa Nobyembre. 
 
“Itong mga pagbabawal sa mga minsanang-gamit na plastik ay simula lamang ng 
isang malaking kampanya sa di-paggamit ng plastik sa NSW, at tayo ay tumitiyak na 
ang mga negosyo ay may sapat na impormasyon tungkol sa di-paggamit ng mga 
plastik at magsisimula nang gumamit ng mas nakabubuti sa kapaligiran na opsyon.” 
 
Mula sa Nobyembre, ang Pamahalaan ng NSW ay ipagbabawal ang mga bagay na 
minsanang-gamit na plastik, kasama ang: 

• mga plastik na straw, stirrers, cutlery, plates, bowls at cotton buds 

• mga gamit sa pagkain at tasa mula sa polystyrene 

• mga produkto para sa pangangalaga ng sarili na may mga plastik microbead.  



 
Ito ay mangyayari pagkatapos ng pagbabawal sa mga minsanang-gamit na 
magagaang supot ay ipinagbawal sa NSW mula ika-1 ng Hunyo.  
 
Sa ngalan ng Pamahalaan ng NSW, ang NRA ay nakapagbigay na ng suporta tungkol 
sa pagbabawal ng mga minsanang-gamit na plastik sa mahigit sa kalahati sa 
tinatarget na 40,000 na negosyo, at nagbisita sa mahigit na 560 pulutong ng mga 
tindahan sa target na 650 sa buong estado mula noong Pebrero.   
 
Sinabi ng Minister for Multiculturalism Mark Coure na ang Pamahalaang NSW ay 
tumitiyak sa lahat, lalo na ang mga may-ari ng mga maliliit na negosyo mula sa mga 
nagkakaibang komunidad, ay nakahanda na sa pagsisimula ng mga bagong 
pagbabawal. 
 
“Ang mga maliliit na mga negosyo ang gulugod ng ekonomya ng estado, at gusto 
nating matiyak na alam ng lahat ang mga gagawin upang nakahanda sila para sa pag-
unlad,” sabi ni G Coure. 
 
“Alam din natin na maraming mga may negosyo ang may mahalagang papel sa 
pagtulong na maiparating sa kanilang malawak na komunidad ang tungkol sa 
maaaring mangyari at kung anong pagkilos ang kailangang gagawin.  
 
“Kaya tayo ay tumutulong sa mga may negosyo sa pamamagitan ng impormasyon sa 
kanilang wika tungkol sa mga pagbabawal sa minsanang-gamit na plastik sa 15 ibat-
ibang mga wika, upang alam nila kung ano ang gagawin at makakatulong din sa 
kanilang mga komunidad sa paglalakbay nitong mahalagang pagbabago.”  
 
Kabilang sa mga 15 na wika na gagamitin sa mga pang-impormasyong materyal ay  
Arabic, Mandarin at Punjabi.  
 
Ang NRA ay nagsimula ng isang libreng hotline (1800 844 946) na magbibigay ng 
payo sa mga negosyo at mga samahan sa komunidad tungkol sa mga pagbabawal 
sa minsanang-gamit na plastik.  
 
Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa 
http://www.dpie.nsw.gov.au/plastics-ban  
 

MEDIA: Imogen Brennan | Minister Griffin | 0437 481 114 
Scott Hodder | Minister Coure | 0455 094 282 

http://www.dpie.nsw.gov.au/plastics-ban



