
•	Food	kiosks
•	Mobile	food	vendors
•	Restaurants
•	Street	food	vendors
•	Supermarket	delis

Who does this ordinance affect?
•	Bars	and	pubs
•	Cafeterias
•	Caterers
•	Convenience,	liquor,	&	grocery	stores
•	Coffee	shops

City of San José’s
Foam Food 
Container Ordinance

 
Visit: www.sanjoseca.gov/eps
Call: (408) 975-2588
Email: greentogo@sanjoseca.gov

Ordinance Elements
•	Effective	January 1, 2014	at	multi-state	restaurants;
•	Effective	January 1, 2015 at	ALL	other	food	establishments,	
	 including	mobile	and	street	vendors;
•	Requires	restaurants	to	eliminate	the	use	of	expanded	polystyrene
	 (EPS),	commonly	known	as	Styrofoam™,	food	ware	but	does	not		
	 prescribe	an	alternative,	allowing	restaurants	to	choose	what	best		
	 meets	their	business	needs;	and	
•	Provides	financial	hardship	and	unique	packaging	exemptions.

Resources
The	following	documents	can	be	found	at	www.sanjoseca.gov/eps
•	Exemption	Request	Form
•	Foam	Food	Container	Ordinance	Document	(NO.	29298)	
•	Frequently	Asked	Questions	
•	List	of	Foam	Food	Container	Alternatives	and	Pricing

Tips to Stay on Track
•	Use	up	your	current	supply	of	EPS	food	containers	by	the	effective	
	 date	that	applies	to	your	establishment.
•	View	the	online	list	of	alternatives	and	pricing	to	find	the	best	product
	 and	price	for	your	establishment.
•	Contact	your	supplier	to	order	non-foam	food	containers.
•	Sign	up	for	regular	updates,	email	greentogo@sanjoseca.gov

Contact Us:
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Eliminación de Contenedores 
de Comida de Poliestireno 
Extendido (EPS) 
Ciudad de San José

¿Quién se ve afectado por esta ordenanza?
•	Cafés
•	Cafeterías
•	Cantinas
•	 Loncheras	
•	 Licorerías

•	Puestos	de	alimentos	móviles	
•	Restaurantes	y	cenadurías	
•	Servicios	de	banquetes
•	Tiendas	y	supermercados
			

Datos generales de la ordenanza 
•	 Entra	en	efecto	en	las	cadenas nacionales (e.g.	con		
	 locaciones	en	más	de	un	estado)	el	1 de enero del 2014;
•	 Entra	en	efecto	en	todos	los	establecimientos	de		
	 alimentos	el	1 de enero del 2015;	
•	 Requiere	que	todos	los	establecimientos	de	alimentos		
	 eliminen	el	uso	de	contenedores	hechos	de	EPS	o		
	 hielo	seco,	comúnmente	conocidos	como	Unicel,		
	 pero	no	recomienda	una	alternativa,	permitiendo	que		
	 cada	negocio	escoja	contenedores	que	satisfagan	sus
	 necesidades;	y
•	 Ofrece	exenciones	debido	a	dificultades	económicos	
	 y	falta	de	productos	alternativos.
	
Recursos 
Los	siguientes	documentos	se	pueden	encontrar	en	
www.sanjoseca.gov/eps
•	 Documento	de	la	ordenanza	(NO.	29298)
•	 Forma	para	solicitar	exención
•	 Lista	y	precios	de	productos	alternativos	
•	 Preguntas	frecuentes
 
 Consejos para mantenerse en camino 
•	 Agote	la	dotación	actual	de	contenedores	hechos	de		
	 EPS	antes	que	entre	en	vigor	la	ordenanza
•	 Vea	la	lista	y	precios	de	productos	alternativos	en		
	 línea	para	encontrar	la	mejor	alternativa	para	su	
	 negocio
•	 Comuníquese	con	su	proveedor	de	contenedores	de		
	 alimentos	para	ordenar	sus	productos	alternativos
•	 Si	califica,	aplique	para	la	exención	al		
	 www.sanjoseca.gov/eps
•	 Suscríbase	al	greentogo@sanjoseca.gov	para		
	 recibir	las	últimas	noticias	electrónicas
	
Contacto:
Visite: www.sanjoseca.gov/eps
Llame: (408) 975-2588
Email: greentogo@sanjoseca.gov

Sắc Lệnh Cấm Dùng Hộp Đựng 
Thức Ăn Bằng Xốp của   
Thành Phố San José

Sắc lệnh này áp dụng cho những ai?
•	 Các	bar	và	quán	rượu	
•	 Các	quán	ăn	tự	phục	vụ
•	 Người	cung	cấp	thức	ăn
•	 Các	tiệm	bán	đồ	tạp	hóa,		
	 rượu,	&	thực	phẩm
•	 Các	tiệm	cà	phê

•	 Các	Quầy	Bán	Đồ	Ăn
•	 Xe	bán	thực	phẩm	lưu	động	
•	 Các	nhà	hàng	ăn	
•	 Những	người	bán	thực		 	
	 phẩm	ngoài	đường	phố
•	 Siêu	thị	bán	đồ	ăn	làm	sẵn

Các Điểm Chính của Sắc Lệnh 
•		Có	hiệu	lực	vào	ngày	1 Tháng Giêng, 2014	tại	các	hệ		
	 thống	nhà	hàng	xuyên	bang;
•		Có	hiệu	lực	vào	ngày	1 Tháng Giêng, 2015	tại	TẤT CẢ  
 các	cơ	sở	bán	thực	phẩm,	kể	cả	những	người	bán	lưu		
	 động	trên	xe	và	ngoài	đường	phố;
•		Buộc	các	tiệm	ăn	tránh	dùng	hộp	đựng	thức	ăn	bằng	xốp		
	 (làm	bằng	chất	expanded	polystyrene	(EPS),	hay	gọi	là		
	 Styrofoam™).	Cho	phép	cơ	sở	kinh	doanh	chọn	hộp	đựng		
	 thích	hợp	khác,	chứ	không	chỉ	định	phải	dùng	loại	nào.
•		Cho	phép	trường	hợp	ngoại	lệ	vì	khó	khăn	về	tài	chánh	và		
	 thức	ăn	cần	đồ	đựng	đặc	biệt.

Các Nguồn Tài Liệu
Các tài liệu sau đây có thể được tìm thấy tại 
www.sanjoseca.gov/eps
•		Đơn	Xin	Được	Ngoại	Lệ
•		Văn	Bản	Sắc	Lệnh	Cấm	Dùng	Đồ	Đựng	Thực	Phẩm	bằng		
	 Chất	Xốp	(Ordinance	No.	29298)	
•		Các	Câu	Hỏi	Thường	Gặp
•		Danh	sách	và	giá	cả	các	hộp	đựng	thức	ăn	thay	thế	cho		
	 hộp	xốp

 Các Áp Dụng Thực Tiễn
•	 Dùng	hết	các	đồ	đựng	thực	phẩm	EPS	trong	kho	trước		
	 ngày	sắc	lệnh	có	hiệu	lực.
•	 Xem	danh	sách	trên	mạng	các	đồ	đựng	thay	thế	và	giá	cả		
	 để	tìm	sản	phẩm	và	giá	cả	tốt	nhất	cho	cơ	sở	của	quý	vị.
•	 Liên	lạc	với	nhà	cung	cấp	của	quý	vị	để	đặt	mua	các	đồ		
	 đựng	thực	phẩm	thay	thế	cho	hộp	xốp.
•	 Nếu	quý	vị	hội	đủ	điều	kiện,	hãy	làm	đơn	xin	được	ngoại		
	 lệ	tại	www.sanjoseca.gov/eps
•	 Ghi	danh	để	được	cập	nhật	thông	tin,	gửi	email	đến		
	 greentogo@sanjoseca.gov

Liên Lạc Với Chúng Tôi:
Truy Cập: www.sanjoseca.gov/eps
Gọi: (408) 975-2588
Email: greentogo@sanjoseca.gov   


