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lãng phí và tạo ra rác, Thành Phố Tacoma đã ban
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lần rồi bỏ tại tất cả các tiệm bán lẻ ở Tacoma.
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Hãy hỏi mua bao
giấy hoặc loại bao
có thể sử dụng lại.
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“Quý Vị Có Đem Theo Bao Đựng Đồ Khi Đi Chợ Không?”



ao Đựng

Khách hàng có cần bao đựng không? Nếu quý vị có bán
bao có thể sử dụng lại, hãy cho khách hàng biết loại bao
này có thể sử dụng được lâu dài. Nếu không, hãy dùng
bao giấy.

 Tính lệ phí mỗi bao khi đựng hàng cho khách.
Khách có dùng tiền trợ cấp EBT/WIC/TANF không?
 Nếu
có, không được tính tiền lệ phí bao khi đựng hàng
cho khách.

NHỮNG ĐIỀ

B

BYOB là luật của Thành Phố Tacoma, không phải quy
định của tiệm. Tiệm có thể bị phạt nếu không tuân
theo luật.
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