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Bilang ang treatment (paggagamot), storage(pag-iimbak), o disposal facility (pasilidad sa pagtatapon) (TSDF) 
na tumutulong na pamahalaan ang inyong mapeligrong labi o waste, nais naming tiyakin na ang aming mga 
kostumer ay may malay sa aming pinakahuling pagbabago sa regulasyon na nakaka-apekto sa mga small 
business. Sa ilalim ng Hazardous Waste Generator Improvements Rule ng EPA ng Estados Unidos, ang mga 
small quantity generators (SQG) ay hinihiling na ngayon na muling magbigay ng abiso tuwing apat na taon. Para 
masunod ang kahilingang ito, ang mga SQG ay kailangan mag-update ng kanilang Notification of RCRA Subtitle C 
Activities (Site Identification Form), na kilala rin bilang EPA Form 8700-12, o katumbas sa estado* sa pagsapit ng
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*Tandaan: Ang ilang mga estado ay may available na opsyon ng electronic na pag-uulat para sa abisong ito.
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Para sa karagdagang impormasyon at para makita kung ang kahilingan na ito ay ipinapatupad sa inyong estado, 
makipag-ugnayan sa inyong estado o sa EPA regional office. Ang karagdagang impormasyon hinggil sa dangerous 
waste generation at ang mga naaangkop na regulasyon ay matatagpuan sa www.epa.gov/hwgenerators. 
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