
○Produkto mismo 
Laruang gawa sa plastic / 
Palanggana / Basket o timba / 
Sipilyo ng ngipin / CD at iba pa 

○Bagay na hindi nababagay sa  

lalagyan o sa pambalot 
Plastic na supot sa labanderiya at iba pa 

○Bagay na hindi magiging basura  
kung ihiwalay sa produkto o bagay 
na isang parte ng produkto 
CD case / Lalagyan ng kagamitan pagtugtog 
Camera case at iba pa 

○Bagay na may markang PET bottles 
(Ang takip nito ay ihiwalay sa plastic na pambalot ng lalagyan） 

○ Ukol sa PET bottles ay ibang proseso 
paghihiwalay at pagkokolekta 
Maaaring ilagay ito sa koleksyong box sa supermarket o sa 

kapisanan ng munisipyo. 

 
 
 
   

               
 
 
 
 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plastik na supot sa pamimili・ 

Plastik na supot・ 

Plastik na balabal・Plastic wrap 

Ang mga ito ay halimbawa ng 
Plastic na pambalot ng lalagyan. 

Mga bagay na hindi 
kasama rito 

 

Mga uri ng polystyrene foam 
 

Plastik na lalagyan 
 

mga iba’t ibang bote 
 

      
Ano ang “Plastic na 

pambalot ng lalagyan”? 
 

Plastik na supot sa supermarket o sa 
convenience store / Supot ng mga snacks / 
markang idinikit sa PET bottles / Pambalot 
na film ng sigarilyo / at iba pa 
 

Polystyrene foam na ginagamit 
sa cushioning material para sa 
mga de-koryenteng kagamitan / 
Lalagyang polystyrene foam na 
ginagamit sa siraing pagkain 
 
 

Lalagyan ng cup noodles / Plastic 
pack ng Tofu at itlog at iba pa 

Marka nito ang tatak na pagkakakilala 
Nakikita ang tatak na pagkakakilala 
(PLA mark) sa mga plastic na 
pambalot ng lalagyan, mayroong 
ilang mga eksepsiyon.  Hanapin 
ang itong PLA mark pagkakakilala. 
 

Lalagyan ng prutas na gawa sa 
net / Takip ng mga bote at tubo 

※Mayroong PLA mark sa mga tubo ng ketchup o mayonesa.  Ngunit mahirap linisin ang lahat na dumi kahit 
hugasan nang mabuti, kaya’t maaari itong ilagay sa masusunog na basura. 
 

Hindi nababagay ang mga ito. 

 
Ang pambalot ng lalagyan ay hindi isang 

materyal lamang, at minsan ay gawa ng mga iba’t 
ibang materyal gaya ng papel o plastio o ibang 
bagay.  Karaniwan ay nakikita ang uri sa bawat 
pambalot ng lalagyan, at minsan ay nakikita sa 
isang talaan “talaan ng bawat materyal”. 
 
 
 
 

    
PET bottles   Nakikita ang talaan sa uri ng material sa marka 

Materyal na gawa ng dalawa  
o mas maraming sangkop 

 

Bagay na walang markang 
PET bottles 

※Ipinagbabawal na bagay ang basurang may kinalaman sa medisina (mga tubo o karayom na nakakahawa na 
nagamit sa iniksiyon) at mapanganib na bagay (gas layter at iba pa) kaya’t huwag isama ang mga ito. 

 

 



 

Linisin ang dumi.             

 

 
 
 Magiging sagabal sa 
recycling kung hindi 
maaaring linisin ang 
dumi.  Ilagay iyan sa 
nasusunog na basura 
kung hindi malaman ang 
uri ng basura.              

 
 
 
Alisin mula sa 
bote bago itapon. 
 
 
  

               

 
 
 
Mapisa at 
bawasan ang laki. 
 

 
 

               

 
 
Alisin ang tatak o markang 
idinikit sa bote yari sa 
papel (araw ng expiration 
o tatak ng presyo) kung 
maaari.  Kung mahirap 
alisin ang tatak, ilagay 
lamang ito sa plastik na 
pambalot ng lalagyan. 
              

 
 
Diretsong ilagay sa 
itinakdang supot ang 
plastik na pambalot ng 
lalagyan.  Mahirap 
ihiwalay paggawa ng 
recycling at magiging 
sagabal sa gawain kung 
mailagay sa ibang maliit 
na supot gaya ng supot sa 
super market bago ilagay 
sa itinakdang supot. 
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Ang mahalaga ay “Linisin bago itapon”. 

Karaniwan ay hinahangad ang 
mga bagay na mayroong PLA 
mark.  Maaari ring ilagay dito ang 
mga bagay na walang PLA mark 
kung ang materyal ay gawa ng 
plastik, pambalot ng produkto, at 
magiging basura pagkagamit ng 
produkto. 
 
 

Huwag ilagay ang basura kung 
mayroon pang natirang 
pagkain.  Hindi maaaring 
gawin ang recycling at hindi rin 
maaaring igawa muli ang 
magagandang produkto.  
Hugasan nang mabuti at 
patuyuin ang bote bago ito 
itapon. 
 

Hugasan at patuyuin ang lalagyan 

 
Mapisa at bawasan ang 
laki ng bote kung maaari.  
Isalansan at kolektahin ang 
lalagyang polystyrene foam 
para madaling ayusin. 
 
 

Supot ng mga snacks 
 
 
Ipunas ang dumi gamit ng papel o 
hugasan gamit ng tubig (tubig na inimbak) 
at patuyuin ang bote. 
                            

 

Materyal na gawa sa dalawa o mas 
maraming sangkop 

 

Tiyakin ang PLA mark 

４ 
 

３ 
 

２ 
 

Linisin ang dumi 

Kung haluan ng ibang bagay 
gaya ng metal o salamin, 
mahirap ihiwalay ang basura at 
minsan ay maaaring makasira 
ng makina pang-recycling o 
magiging dahilan ng aksidente.              
 
  
 
 

Kung hindi malaman 
ang gagawin … 
 

Bawasan ang laki 

Takip ng mga 
bote 
 

Lalagyan ng itlog 
 

Tatak na idinikit sa bote 
 

Huwag ilagay ito sa maliit 
na supot! 
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