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إستئناف عملية جمع نفايات الحدائق أسبوعيا
ليكسينغتون  ،كنتاك 27( .ماي  - )2020إ ً
عتبارا من يوم االثني  1جوان (يونيو) ،ستستأنف البلدية أسبوعيا
ي
عملية جمع نفايات الحدائق المنلية ،حسبما أعلنت رئيسة البلدية ليندا غورتون اليوم.

قالت رئيسة البلدية ليندا غورتون" :إننا نخطو خطوة كبنة إىل األمام .ومن المسعد أن نستعيد خدمة جمع نفايات
الحدائق بصورة عادية .الصيف عىل األبواب ،ونحن بحاجة ألن نكون قادرين عىل التخلص من مخلفات الحدائق
بشكل صحيح".

تم تعليق عملية رفع نفايات الحدائق يف  23مارس بسبب الخطر الذي يمثله وباء  . COVID-19لكن البلدية
تشعر اآلن بتفاؤل حذر من أنها و بمساعدة السكان ،تستطيع جمع نفايات الحدائق بطريقة آمنة .إ ً
عتبارا من شهر
جوان (يونيو) ،سيستعيد السكان المشمولي بخدمة البلدية ،العربات الرمادية الخاصة برفع نفايات الحدائق و
الحصول عىل الخدمة مرة أخرى كل أسبوع  ،يف نفس اليوم الذي تقدم فيه خدمة رفع عربات القمامة و عربات
النفايات القابلة لعادة التدوير.

"شكرا لموظفينا يف إدارة النفايات" ،قالت غورتون" :لم يكن من السهل العمل خالل هذا الوباء ،لكنهم فعلوا ذلك،
واستمروا يف جمع القمامة والمواد القابلة لعادة التدوير".
والت يتم تفريغها يف الغالب بواسطة أجهزة ميكانيكية يف شاحنات
عىل عكس عربات القمامة وإعادة التدوير ،ي
التجميع ،يتم تجميع نفايات الحدائق من قبل أفراد الطاقم ،الذين ي ُج ّرون عربات النفايات إىل الشاحنة ،ويلمسون
كل من مقابض العربات وأغطيتها .قالت غورتون" :لقد صعب ذلك تقديم الخدمة وحماية موظفينا".
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أولنايت ،مفوضة جودة البيئة واألشغال العامة :منذ أن ضب الفنوس مدينتنا  ،يعمل قسم إدارة
و قالت
نانس ر
ي
النفايات عىل تأمي معدات الحماية الشخصية المناسبة ) (PPEو لوازم التنظيف للسماح بالتشغيل اآلمن لخدمة
رفع نفايات الحدائق.
األسبوع لجميع الشاحنات من الداخل والخارج.
وأضافت" :لقد أدخلنا العديد من الممارسات للسماح بالتنظيف
ي
كذلك لدينا إمدادات ثابتة من أنواع معدات الحماية الشخصية المطلوبة للموظفي ،مما يسمح لنا باستئناف
الخدمة بانتظام".
ّ
حثت غورتون المواطني عىل حماية موظف إدارة النفايات و أنفسهم أثناء ّ
جر عرباتهم إىل الرصيف بالقول:
و
ي
إمسحوا المقبض والغطاء بعد وضع العربة بجوار الرصيف ،ثم إمسحوا المقبض والغطاء مرة أخرى قبل إعادة
العربة إىل منازلكم.
ُ
صن الجميع بينما نتنقل يف ظروف العمل
وقالت
تريس ثورمان  ،مديرة إدارة النفايات" ،تقدر إدارة النفايات ر
ي
الجديدة هذه ونتبع جميع إجراءات السالمة للحفاظ عىل حماية موظفينا"" .مع تقدم فصل الربيع ،يتطلع رجال
ونساء إدارتنا إىل تقديم خدمة كاملة  ،بما يف ذلك خدمة رفع نفايات الحدائق".

لمزيد من المعلومات  ،إتصلوا بـ  LexCallعىل الرقم  311أو (859) 425-2255
###
تابعوا قسم جودة البيئة واألشغال العامة

عىل فايسبوك www.facebook.com/LiveGreenLex :
عىل توين www.twitter.com/LiveGreenLex :
وعىل إنستجرام www.instagram/LiveGreenLex :
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