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JANGAN membakar sampah

karena jika dibakar, racun yang ada dalam sampah
akan menghasilkan polusi bagi udara. Udara ini akan
kita hirup dan bisa membuat kita sakit.

JANGAN mengubur sampah non-organik
karena racun yang ada di dalam sampah akan meresap
ke dalam tanah dan membuat air yang ada dalam
tanah tercemar, begitu juga lingkungan di sekitarnya.

JANGAN membuang sampah sembarangan
karena sampah mengandung racun yang dapat
mencemari lingkungan di sekitar kita dan mengganggu
kesehatan makhluk hidup.

?

Sampah plastik
atau segala sesuatu yang
terbuat dari plastik (tas plastik,
pembungkus permen, kue, Styrofoam, kemasan
dari bahan spon, dll), membutuhkan waktu sekitar
200-400 tahun untuk hancur.
Membakar plastik menyebabkan zat-zat beracun
dari bahan plastik terlepas menuju atmosfir
dan tentu saja akan masuk ke udara yang kita
hirup. Menghirup udara tercemar seperti ini akan
menyebabkan dampak negatif yang serius pada
kesehatan, misalnya menyebabkan lemahnya
kekebalan tubuh dan kanker paru-paru.
Jika kamu membuang sampah organik yang masih
terbungkus plastik, sampah tersebut tidak akan
dapat terurai atau hancur. Jadi pisahkan sampah
organik dari plastiknya sebelum dibuang.

Memisahkan sampah akan membantu menjaga kesehatan keluarga dan teman Anda!
MENGAPA? Karena sampah akan berguna jika kita pisahkan menurut jenisnya...

Sampah Organik

Sampah Kertas

Sampah organik,
seperti dedaunan,
sisa makanan,
dll, dapat
digunakan
untuk pupuk
dan kompos
yang sangat
berguna bagi
tanaman dan
kebun.

Sampah kertas
dapat diolah
kembali
menjadi
kertas daur
ulang, atau
digunakan
sebagai
dekorasi dan
hiasan.
Jangan lupa untuk
memanfaatkan kedua sisi
kertas yang kamu gunakan.

Lembar fakta ini dikembangkan oleh Yayasan IDEP
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Sampah Lainnya

Jenis sampah lainnya
(kaleng, botol, dll) dapat
didaur ulang menjadi
kerajinan seperti
vas bunga dan
tempat pulpen.
Jika sampah
itu sudah tidak
dapat dipergunakan
kembali, berikanlah
kepada pemulung untuk
didaur ulang.

Sampah plastik
sangat berbahaya
untuk lingkungan dan
kesehatan kita. Sampah
plastik ini juga sangat
sulit untuk didaur
ulang. Apabila
berbelanja,
gunakanlah tas
yang terbuat dari
kain dan jangan
menerima tas
plastik.

Sampah Plastik

