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ITEM REUSABLE
RECYCLABLE

Accepted in Recycle BC’s residential recycling collection program
COMPOSTABLE

Accepted in the City of Vancouver Green Bin
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Ceramics Reusable travel mugs Rigid plastic cups with  
plastic lids

Paper bags with 
paper or fibre handles

Paper cups and containers 
coated with plastic

Glassware

COMPOSTABLE SUBSTITUTES ARE NOT 
CURRENTLY AVAILABLE

COMPOSTABLE SUBSTITUTES ARE NOT 
CURRENTLY AVAILABLE

Ceramics Tiffins Steel trays/ 
Containers

Plastic Plastic bowls Glass jars

RECYCLABLE SUBSTITUTES ARE NOT 
CURRENTLY AVAILABLE

RECYCLABLE SUBSTITUTES ARE NOT 
CURRENTLY AVAILABLE

Paper containers  
coated in plastic

Aluminum  
containers

Plastic 
containers

Moulded fibre or pulp
 containers

Paper plates 
and bags

Leaf plates 
and cups

Metal straws Glass straws Silicone straws Paper straws Hay strawsPasta straws

Metal cutlery 
and chopsticks

Wood and 
bamboo utensils

Wood or plastic 
chopsticks

Unpainted wood or  
bamboo chopsticks

Plastic and 
ceramic cutlery

Cotton, canvas and string bags Jute and burlap bags

Woven and non-woven 
polypropylene (PP)

Recycled polyethylene 
terephthalate (PET)

Nylon and polyester

SUGGESTED ALTERNATIVES For a complete and up-to-date list, visit  

VANCOUVER.CA/REDUCE-SINGLE-USE

Sourcing Reusable Shopping Bags: The by-law requires that reusable shopping bags are designed and manufactured to be capable of at least 100 uses and are primarily made of fabric. 

Sourcing Paper Shopping Bags: Paper shopping bags must contain at least 40% recycled paper content. Consider choosing paper shopping bags with even higher recycled content amounts. 
Make the bags as recyclable as possible: 

• avoid plastic windows, plastic layers, waxed paper, and lots of ink 
• choose paper or fibre handles instead of rope, chord or ribbon

Ensure the bags are labelled on the outside with the words “Recyclable” and the amount of recycled content.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: ਜੁਲਾਈ 2021
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ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪ 
ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚੀ ਲਈ VANCOUVER.CA/REDUCE-SINGLE-USE 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਕਨਟੇਨਰ 

ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਿਬ@ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰੈਜੀਡ_ਿਸ਼ਅਲ ਰੀਕਾਈਕਿਲੰਗ 
ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ@ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗ@ੀਨ ਬੀਨ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

    

ਚੀਨੀ ਿਮੱਟੀ ਿਟਿਫਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਮੋਲਡ ਕੀਤੇ ਫਾਈਬਰ ਜ8 ਗੁੱ ਦੇ ਦੇ ਬਣੇ ਕੰਟੇਨਰ 

    

ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਨਟੇਨਰ ਪਲਾਸਿਟਕ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟ8 ਅਤੇ ਬੈਗ 

    

ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕਟੋਰ ੇ ਕੱਚ ਦੇ ਜਾਰ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਪੱਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟ8 ਅਤੇ ਕੱਪ 

ਸਟHਾਅ 

ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਿਬ@ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰੈਜੀਡ_ਿਸ਼ਅਲ ਰੀਕਾਈਕਿਲੰਗ 

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ@ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗ@ੀਨ ਬੀਨ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

 
ਧਾਤ ਦੇ ਸਟ@ਾਅ 

ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਦਲ ਇਸ ਸਮg 
ਉਪਲਬਧ ਨਹY ਹਨ 

 
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਟ@ਾਅ 

 
ਕੱਚ ਦੇ ਸਟ@ਾਅ 

 
ਪਾਸਤਾ ਸਟ@ਾਅ 

 
ਿਸਲੀਕੋਨ ਸਟ@ਾਅ 

 
ਘਾਹ ਦੇ ਸਟ@ਾਅ 
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ਕਾਗਜ਼ ਜ8 ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਹ_ਡਲ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ 
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ਸੂਤੀ, ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਅਤੇ 
ਸਟਿਰੰਗ ਬੈਗ ਜੂਟ ਅਤੇ ਬਰਲੈਪ ਬੈਗ 

  

ਨਾਈਲੋਨ ਅਤ ੇਪੋਲੀਸਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ 

ਪੌਲੀਇਥਾਈਲੀਨ 
ਟੈਰੇਫਥਲੇੈਟ (PET) 

 

ਬੁਿਣਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੁਿਣਆ ਪੋਲੀਪ@ੋਪੀਲੀਨ (PP) 

 
ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਨੰੂ ਪMਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਉਪਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋੜYਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਵਾਰ ਵਰਤf ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।  

ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ9 ਨੰੂ ਪMਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤf ਵੀ 
ਵੱਧ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਨੰੂ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।  

ਬੈਗ7 ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਓ:  

• ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ, ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਪਰਤ7, ਮੋਮ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਸਆਹੀ ਤf ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ  
• ਰੱਸੀ, ਡੋਰੀ ਜ7 ਿਰਬਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜ਼ ਜ7 ਫਾਈਬਰ ਹ]ਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਬੈਗ7 ਦੇ ਬਾਹਰ “Recyclable” ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। 

  

 

  
25 

ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 

ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਿਬ@ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਜੈੀਡ_ਿਸ਼ਅਲ ਰੀਕਾਈਕਿਲੰਗ 

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ@ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦ ੇਗ@ੀਨ ਬੀਨ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

  

 
ਕਾਗਜ਼ ਜ8 ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਹ_ਡਲ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ 

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਬਦਲ ਇਸ ਸਮg 
ਉਪਲਬਧ ਨਹY ਹਨ 

ਸੂਤੀ, ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਅਤੇ 
ਸਟਿਰੰਗ ਬੈਗ ਜੂਟ ਅਤੇ ਬਰਲੈਪ ਬੈਗ 

  

ਨਾਈਲੋਨ ਅਤ ੇਪੋਲੀਸਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ 

ਪੌਲੀਇਥਾਈਲੀਨ 
ਟੈਰੇਫਥਲੇੈਟ (PET) 

 

ਬੁਿਣਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੁਿਣਆ ਪੋਲੀਪ@ੋਪੀਲੀਨ (PP) 

 
ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਨੰੂ ਪMਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਉਪਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋੜYਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਵਾਰ ਵਰਤf ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।  

ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ9 ਨੰੂ ਪMਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤf ਵੀ 
ਵੱਧ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਨੰੂ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।  

ਬੈਗ7 ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਓ:  

• ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ, ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਪਰਤ7, ਮੋਮ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਸਆਹੀ ਤf ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ  
• ਰੱਸੀ, ਡੋਰੀ ਜ7 ਿਰਬਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜ਼ ਜ7 ਫਾਈਬਰ ਹ]ਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਬੈਗ7 ਦੇ ਬਾਹਰ “Recyclable” ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। 

  

 

  
25 

ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 

ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਿਬ@ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਜੈੀਡ_ਿਸ਼ਅਲ ਰੀਕਾਈਕਿਲੰਗ 

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ@ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦ ੇਗ@ੀਨ ਬੀਨ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

  

 
ਕਾਗਜ਼ ਜ8 ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਹ_ਡਲ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ 

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਬਦਲ ਇਸ ਸਮg 
ਉਪਲਬਧ ਨਹY ਹਨ 

ਸੂਤੀ, ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਅਤੇ 
ਸਟਿਰੰਗ ਬੈਗ ਜੂਟ ਅਤੇ ਬਰਲੈਪ ਬੈਗ 

  

ਨਾਈਲੋਨ ਅਤ ੇਪੋਲੀਸਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ 

ਪੌਲੀਇਥਾਈਲੀਨ 
ਟੈਰੇਫਥਲੇੈਟ (PET) 

 

ਬੁਿਣਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੁਿਣਆ ਪੋਲੀਪ@ੋਪੀਲੀਨ (PP) 

 
ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਨੰੂ ਪMਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਉਪਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋੜYਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਵਾਰ ਵਰਤf ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।  

ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ9 ਨੰੂ ਪMਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤf ਵੀ 
ਵੱਧ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਨੰੂ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।  
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