
Tahukah Anda?

Dengan menggunakan tempat sampah FOGO yang baru,  
Anda akan membantu membuat kompos, yang kemudian akan 
digunakan di pertanian untuk menanam lebih banyak makanan.

1.  Taruh kantong sampah/liner hijau yang dapat dijadikan  
kompos ke keranjang dapur Anda. 

2.  Taruh sisa makanan ke dalam keranjang dapur Anda. 

3.  Setelah kantong penuh, taruh ke dalam tempat sampah 
FOGO Anda. 

4.  Taruh sampah kebun ke dalam tempat sampah FOGO 
Anda, bersama dengan sampah makanan Anda. 

5.  Taruh tempat sampah FOGO Anda di luar untuk  
pengambilan setiap minggu, dan mulailah mengumpulkan 
sisa makanan Anda lagi.

If you need help to understand this document 
please contact the Telephone Interpreter Service 
(TIS) on 131 450 and ask them to contact  
Council on 1300 722 542.

Jika anda memerlukan bantuan untuk memahami 
dokumen ini, silahkan menghubungi telepon layanan 
juru bahasa di nomor 131 450 Dan minta mereka 
untuk menghubungi council di nomor 1300 722 542

Εαν χρειαζεστε βοηθεια για αν καταλαβετε αυτη 
την επιστολη, παρακαλειστε να τηλεφωνηστε στην 
Τηλεφωνικη Υπηρεσια Διερμηνεων (Telephone 
Interpreter Service - TIS) τηλ. 131 450 και να ζητησετε να 
επικοινωνησουν με τη Δημαρχια στο τηλ. 1300 722 542.

A la persona que necesite ayuda para entender 
esta carta se le ruega ponerse en contacto con el 
Servicio Telefónico de Intérpretes [“TIS”], número 
131 450 para pedir que le comuniquen con la 
Municipalidad, cuyo teléfono es 1300 722 542.

Если Вам требуется помощь, чтобы разобраться 
в этом документе пожалуйста обратитесь в 
Телефонную Службу Переводчиков по номеру 131 
450 и попросите их связаться с Муниципалитетом 
по номеру 1300 722 542.
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Semua yang perlu 
Anda ketahui tentang 
layanan FOGO Anda 
yang baru

5.4.3.2.1.

Kunjungi situs web kami untuk informasi lebih lanjut tentang layanan limbah kami yang baru.

Bagaimana melaksanakan FOGO?



Tempat  
Sampah  
Bersama

Rumah

Anda akan mendapat paket 
yang berisi...

52 kantong sampah  

Setiap triwulan

Jika Anda kehabisan kantong 
sampah sebelum waktunya, 
Anda bisa mengambil dari 
perpustakaan Anda, pusat 
layanan pelanggan atau di 
pusat daur ulang.

Sebagai alternatif, Anda 
dapat membungkus sisa 
makanan di koran atau taruh 
langsung di tempat sampah 
FOGO Anda.

Jika membeli kantong 
sampah sendiri, belilah 
kantong sampah/liner 
berwarna hijau dengan 
simbol ini yang telah 
bersertifikat dapat  
dijadikan kompos.

Kantong plastik atau  
kantong sampah/liner 
yang terurai secara hayati 
(biodegradable) akan 
mencemari tempat sampah.

Tips

Cara terbaik mengelola tempat sampah FOGO Anda.

Kapan sampah saya akan diambil?

Silakan melihat ke kalender limbah 2021 untuk mengetahui hari pengumpulan Anda.

Mingguan

Mingguan

Dua minggu 
sekali

Dua minggu 
sekali

Mingguan

Dua minggu 
sekali

Perlu kantong sampah lagi?

Apa yang boleh dimasukkan ke tempat sampah FOGO yang baru?

Semua sampah makanan Anda boleh dimasukkan ke tempat sampah FOGO, bersama dengan 
sampah dari kebun.

BOLEH – Benda-benda ini boleh dimasukkan ke tempat sampah FOGO Anda

 Sampah Kebun  Sisa Makanan  Sisa daging  Telur &  
     & tulang   produk susu

 Tisu bekas  Robekan atau   Kotak pizza   Limbah hewan  
   cacahan kertas   kotor  peliharaan 
   & kertas kotor

TIDAK BOLEH – Benda-benda ini tidak boleh dimasukkan ke tempat sampah FOGO Anda

 Kantong plastik  Popok  Kaleng   Kaca

 Plastik   Bahan bangunan

1.  Jika memungkinkan, 
taruh tempat sampah 
FOGO di tempat teduh.

2.  Pastikan keranjang 
dapur selalu tertutup.

3.  Taruh robekan kertas, 
tisu tebal, atau daun 
kering di bagian bawah 
tempat sampah dan 
di atas sisa makanan 
untuk mengurangi bau 
dan menyerap cairan.

5.  Cuci keranjang dapur 
Anda secara teratur 
dengan air sabun 
hangat. Taburkan soda 
bikarbonat di alasnya 
untuk membantu 
menyerap cairan  
dan bau.

4.  Jika memungkinkan, 
bekukan sisa daging dan 
makanan laut Anda dan 
taruh di tempat sampah 
semalam sebelum  
pengumpulan.

6.  Gunakan kantong 
sampah (liner) yang 
dapat dijadikan  
kompos atau bungkus 
sisa makanan Anda 
dengan koran.


