Itens perigosos e recicláveis são proibidos de serem descartados ou transferidos
para descarte em instalações de resíduos sólidos em Massachusetts de acordo com
os regulamentos de proibição de resíduos do Departamento de Proteção Ambiental
de Massachusetts (DEP),310 CMR 19.017. por favor veja a Proibição de Resíduos de
Massachusetts Para maiores informações.
Importante:Proibição de descarte de objetos cortantes A partir de 1º de julho de
2012
O descarte de todos os objetos perfurocortantes usados e não utilizados/fechados
em lixo doméstico ou reciclagem é proibido pela lei estadual de Massachusetts. Os
perfurocortantes domésticos incluem agulhas hipodérmicas e lancetas que resultam
de uso pessoal ou uso em animais de estimação.
Cortantes médicos(agulhas, seringas, lancetas)são aceitos no centro de reciclagem, 255
Mt. Wayte Avenue, para residentes com autorização válida. Ou no Departamento de
Polícia de Framingham, 1 William Welch Way.

Os materiais de proibição de resíduos incluem, mas não estão limitados a:
o
o
o
o
o
o
o

Pneus de automóveis e
caminhões
Resíduos de construção e
demolição
Recipientes de vidro
Resíduos perigosos
Baterias de chumbo-ácido
Folhas e resíduos de quintal
Recipientes de metal

o
o

o
o
o
o

Papel e papelão
Tubos de raios catódicos de
papel reciclável (TVs e monitores
de computador)
Plásticos de resina simples de
pescoço estreito
Pneus
Resíduos de árvores e
paisagismo
Produtos da linha branca

Os materiais são gerados, mas não se limitam aos processos de construção,
demolição e reforma, incluindo melhorias domésticas.
Isso inclui qualquer coisa que tenha sido permanentemente afixada a uma
residência, como carpetes e acessórios de parede a parede. Para descartar esses
resíduos, ligue para um transportador particular ou transporte-o para uma estação
de transferência comercial.

Por favor, veja a coleta de lixo de quintal para obter informações sobre como
descartar os resíduos do pátio.
o
o
o

Recortes de grama
Folhas
Outros compostáveis
semelhantes

o
o
o

Cortes de Planta
Aparas de arbustos
Galhos de árvores e trepadeiras
não excedendo 4 polegadas de
diâmetro ou 4 pés de
comprimento

o
o
o
o
o
o
o

Tijolos
Concreto
Cerca
Estrume
Rochas
Areia
Sod (pedaço de grama)

o
o
o

Solo
Tocos de árvore
Troncos ou membros com 4
polegadas ou mais de diâmetro
e/ou 4 pés ou mais de
comprimento
Madeira
Lascas de madeira

o
o

O

Todos os produtos considerados resíduos perigosos, seja pelas diretrizes estaduais
ou pelo Diretor de Saúde Pública, não podem ser entregues para coleta na calçada
e devem ser removidos por uma empresa de remoção privada certificada ou
descartados durante a coleta da cidade no evento (Household Hazardous Waste
Day) Dia de Resíduos Perigosos Domésticos

