APAKAH ANDA PEDULI TENTANG...

PLAST
S
Ik
TA
1 tas kain dapat
menggantikan 1.000 tas plastik!
Mari menggunakan tas kain
mulai sekarang.

?

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

I N G AT
Jangan
membakar sampah
racun yang ada dalam
sampah yang dibakar akan
menghasilkan polusi bagi
udara. Udara ini akan kita
hirup dan membuat kita sakit.

Tahukah kamu...
Sampah plastik atau segala
sesuatu yang terbuat
dari plastik (tas plastik,
pembungkus permen,
kue, styrofoam, kemasan
dari bahan busa, dll),
membutuhkan waktu sekitar
200-400 tahun untuk hancur.
Membakar plastik
menyebabkan zat-zat
beracun dari bahan plastik
terlepas menuju atmosfir
dan 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.

Jangan mengubur
sampah non-organik
karena racun yang ada di
dalam sampah akan meresap
ke dalam tanah dan membuat
air yang ada dalam tanah dan
lingkungan sekitar tercemar.

Hanya dengan mengatakan ini
selama 1 hari berbelanja, Budi dapat
mengurangi lebih dari 30 tas plastik!
Plastik? Tidak,
saya punya tas kain.

Jika kita membuang
sampah organik yang masih
terbungkus plastik, sampah
tersebut tidak akan dapat
terurai atau hancur. Jadi
pisahkan sampah organik
dari plastiknya sebelum
dibuang.

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

AMBIL TINDAKAN sekarang JUGA untuk masa depan yang lebih baik
1. Adakan kegiatan pembersihan di lingkungan atau di sekolah.
2. Belajar lebih banyak tentang cara mendaur ulang dan bagaimana kamu dapat berpartisipasi.
3. Ajak sekolahmu ke TPA lokal dan diskusikan apa yang kamu lihat.
4. Beritahu teman dan keluargamu tentang bahaya sampah plastik bagi kesehatan dan lingkungan,
dan sarankan mereka untuk menggunakan tas kain.
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