
Programa para sa Mapanganib na Basura 

sa Bahay – Nagbabalik Kami! 

 
Nagbabalak na bang mag-alsa ang iyong closet, garahe, o carport kung hindi ka 
magbabakante ng espasyo? Ang mga naaangkop na oportunidad ng County ng  
San Mateo sa pag-recycle ng mapanganib na basura sa bahay (household hazardous 
waste, HHW) ay nakakatulong sa iyong ligtas na magbakante ng espasyo at makahinga 
nang mas maluwag. Kung mas kaunti ang HHW, mas malayo sa sakit ang tahanan. 

 

Ang HHW ay basura mula sa iyong bahay na nakakalason, 
corrosive, madaling masunog, o reactive batay sa mga chemical 
property ng mga ito. Itinuturing na mapanganib na basura ang 
mga produkto gaya ng mga baterya, pintura at paint thinner, 
pesticide at fertilizer, at lason. Ilegal at hindi ligtas na magtapon 
ng HHW sa basura o lababo. 
 
 
Bumalik Na ang Mga Isang Araw na Koleksyon! 
Bumisita sa smchealth.org/hhw para magpa-appointment para 
sa pag-drop off, maghanap ng listahan ng mga alternatibong 
opsyon sa ligtas na pangangasiwa ng mga espesyal na item na 

mahirap i-recycle, at maghanap ng mga lokal na opsyon sa pag-recycle at pagtatapon 
para sa pintura, electronics, bumbilya, gamot, at higit pa. 
Handa nang pumunta sa iyong appointment para sa pag-drop off ng HHW?  Huwag i-
plastic ang HHW! Mas ligtas para sa iyo at sa mga staff ng event para sa HHW ang 
mga kahon at lalagyan. 
 
 
Lilipat ng tirahan? Mga Dapat Malaman Bago ka Umalis 
 

Kung mayroon kang HHW na hindi mo na kailangan o 
ayaw mong dalhin sa paglipat, tiyaking hindi mo iiwan 
ang mga ito. 
Legal na pananagutan ng mga may-ari ng bahay at 
tenant ang ligtas na pangangasiwa ng anumang HHW 
sa bahay. Ibig sabihin,  hindi magagawa ng iyong 
realtor o landlord na ilipat o legal na ibiyahe ang 
HHW mo – ang HHW ay legal lang na maibibiyahe ng 

tao o mga taong nag generate ng basurang iyon. 
Kung lilipat ka paalis ng tirahan, tiyaking maayos mong maitatapon ang iyong HHW, at 

http://www.smchealth.org/hhw


kung ikaw ang maglilipat papasok ng tirahan—kumpirmahing walang maiiwan sa iyong 
mga HHW. Bumisita sa smchealth.org/moving para sa higit pang impormasyon. Kung 
mayroon kang mga tanong, makipag-ugnayan sa amin sa hhw@smcgov.org o (650) 
372-6200. 
 
Mga Nalalapit na Koleksyon ng HHW sa 2021 

 
Setyembre 
Lungsod ng Daly 
Sabado, Setyembre 11 
Lungsod ng Redwood 
Sabado, Setyembre 25 
San Mateo 
Linggu-linggo, Huwebes-Sabado 
 
 
 
 

Oktubre 
South San Francisco Sabado, Oktubre 2 
Portola Valley 
Sabado, Oktubre 23 
San Mateo 
Linggu-linggo, Huwebes-Sabado 
 
Nobyembre 
South San Francisco Sabado, Nobyembre 6 
Lungsod ng Redwood 
Sabado, Nobyembre 13 
San Mateo 
Linggu-linggo, Huwebes-Sabado 
 
Disyembre 
South San Francisco Sabado, Disyembre 4 
Lungsod ng Daly 
Sabado, Disyembre 11 
San Mateo 
Linggu-linggo, Huwebes-Sabado 
 
Magpa-appointment sa smchealth.org/hhw ngayon. 
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