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 اإلتصال: 

Lauren Monahan, Environmental Initiatives Specialist 
Division of Waste Management  
Office: (859) 280-8578     Cell: (859) 327-7571 
wastemanagement@lexingtonky.gov 

 

 

 أسبوعيا الحدائق نفايات جمععملية إستئناف 

 . ا أسبوعي بلدية ، ستستأنف ال)يونيو( جوان 1 عتباًرا من يوم االثني   إ -( 2020ماي  27) ليكسينغتون ، كنتاكي

لية الحدائقنفايات  جمع عملية  .ليندا غورتون اليومبلدية الت رئيسة ، حسبما أعلنالمن  

 

ة إىل األمام.  : البلدية ليندا غورتون ةرئيس تقال نفايات جمع ستعيد خدمة نأن  المسعد من و "إننا نخطو خطوة كبن 

 حدائقن نكون قادرين عىل التخلص من مخلفات الأل، ونحن بحاجة عىل األبواب. الصيف بصورة عادية حدائقال

 ." بشكل صحيح

 

ي  حدائقع نفايات العملية رفتم تعليق 
 بلديةال . لكن  COVID-19 مارس بسبب الخطر الذي يمثله وباء 23ف 

عتباًرا من شهر إ. ةمنطريقة آب حدائقجمع نفايات ال تستطيع، سكانبمساعدة الو حذر من أنها  بتفاؤل اآلن تشعر 

و  الخاصة برفع نفايات الحدائق العربات الرمادية ،بخدمة البلدية المشمولي    السكانيستعيد )يونيو(، س جوان

ي نفس اليوم ، مرة أخرى كل أسبوع الحصول عىل الخدمة 
عربات  عربات القمامة و الذي تقدم فيه خدمة رفع ف 

  .عادة التدويرالنفايات القابلة ل 

 

ي إدارة النفاياتشكرا ل"
 
، ، لكنهم فعلوا ذلكغورتون: "لم يكن من السهل العمل خالل هذا الوباء  تقال"، موظفينا ف

ي جمع ال
 ."والمواد القابلة لعادة التدوير قمامةواستمروا ف 

 

ي الغالب بواسطة كس عربات القمامة وإعادة التدوير عىل ع
ي يتم تفريغها ف 

ي شاحنات  أجهزة، والت 
ميكانيكية ف 

 ونلمسي، و إىل الشاحنة النفايات عربات ُجّرون، الذين ي  من قبل أفراد الطاقم حدائقنفايات ال تجميع، يتم التجميع

 ."تقديم الخدمة وحماية موظفيناذلك ب ع  ورتون: "لقد ص  غ تها. قاليتغطأو  اتبض العرباكل من مق
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ايتو  وس مدينتنا ، يعمل قسم إدارة ، مفوضة جودة البيئة واألشغال العامة: قالت نانسي أولنر ب الفن  منذ أن ض 

لوازم التنظيف للسماح بالتشغيل اآلمن لخدمة  و  (PPE) النفايات عىل تأمي   معدات الحماية الشخصية المناسبة

 .حدائقنفايات الرفع 

 . خارجالداخل و من ال التنظيف األسبوعي لجميع الشاحناتالعديد من الممارسات للسماح ب أدخلنا "لقد  وأضافت: 

، مما يسمح لنا باستئناف الشخصية المطلوبة للموظفي   لدينا إمدادات ثابتة من أنواع معدات الحماية كذلك 

 ".بانتظامالخدمة 

 و 
ّ
ي إدارة النفايات و غ تحث

بالقول:  عرباتهم إىل الرصيف جرّ أثناء  همأنفس ورتون المواطني   عىل حماية موظف 

المقبض والغطاء مرة أخرى قبل إعادة  وا مسحإ، ثم طاء بعد وضع العربة بجوار الرصيفالمقبض والغ وا مسحإ

 كم. زلاالعربة إىل من

 

 
ُ
 وقالت تريسي ثورمان ، مديرة إدارة النفايات، "ت

 
ي ظروف قد

العمل ر إدارة النفايات صنر الجميع بينما نتنقل ف 

يتطلع رجال  ، ة موظفينا". "مع تقدم فصل الربيعالجديدة هذه ونتبع جميع إجراءات السالمة للحفاظ عىل حماي

ي ذلك  إىل تقديم خدمة كاملة ، إدارتنا ونساء 
 ".حدائقنفايات ال دمة رفعخبما ف 

 

  )859( 425-2255 أو  311عىل الرقم  LexCall بـ وا تصلإلمزيد من المعلومات ، 
  

### 

  ة واألشغال العامةقسم جودة البيئ تابعوا 

  www.facebook.com/LiveGreenLex :  فايسبوك عىل

  www.twitter.com/LiveGreenLex : عىل توين  

   www.instagram/LiveGreenLex : وعىل إنستجرام 

http://www.facebook.com/LiveGreenLex
http://www.twitter.com/LiveGreenLex
http://www.instagram/LiveGreenLex

