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BẮT ĐẦU
Thu dọn phần cắt tỉa từ cây cối 

trong sân vườn, thức ăn thừa và 
giấy dính thức ăn.

Rác hữu cơ được thu gom 
hàng tuần và chủ yếu 
được đưa đến Miramar 
Greenery để xử lý.

Đổ phần cắt tỉa từ cây cối trong sân vườn,  
         thức ăn thừa và giấy dính thức ăn  
                  vào thùng màu xanh lá cây.

Đường ống đục lỗ cung cấp không khí 
cho vật liệu trong quá trình xử lý.

Không khí và độ ẩm tăng cường sự phân hủy.

Vật liệu phân hủy thành phân trộn 
giàu chất dinh dưỡng.

Phân trộn được cung cấp 
miễn phí cho cư dân 

Thành phố.

Environmental Services Department

Thành phố San Diego tự hào giới thiệu việc bổ sung dịch vụ thu gom rác hữu cơ hàng tuần vào dịch vụ rác thải và rác tái chế hiện tại 
của bạn. Những khách hàng được Thành phố phục vụ sẽ nhận được một thùng rác nhà bếp và thùng màu xanh lá cây miễn phí.* Phần 
cắt tỉa từ cây cối trong sân vườn, thức ăn thừa và giấy dính thức ăn (được gọi là rác hữu cơ) đều có thể được vứt bỏ trong thùng màu 
xanh lá cây.

• Các thùng rác nhà bếp đang được chuyển đến tất cả các hộ gia đình do Thành phố phục vụ và các thùng màu xanh lá cây  
 đang được chuyển đến các hộ gia đình do Thành phố phục vụ hiện không có thùng này.

• Khi thùng màu xanh lá cây và thùng rác nhà bếp đến nơi, mỗi hộ gia đình có thể góp phần tạo ra sự khác biệt lớn cho   
 môi trường bằng cách thu gom rác hữu cơ và bỏ chúng vào thùng màu xanh lá cây. Rác hữu cơ được đưa đến    
 bãi chôn lấp bị thối rữa và thải ra khí nhà kính.

• Thành phố cung cấp các mẹo để ngăn mùi hôi hoặc chất tích tụ trong thùng rác mới. Bạn có thể tìm thấy các mẹo hữu   
 ích tại www.sandiego.gov/cleanbintips.

• Vứt bỏ vật liệu hữu cơ vào thùng màu xanh lá cây sẽ giúp San Diego trở thành một nơi sinh sống, làm việc và vui chơi   
 bền vững và thịnh vượng hơn! Chúng tôi không thể làm điều này mà không có bạn!

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin tại  www.sandiego.gov/organicwasterecycling. 

Xin Cảm ơn! 

* Một số ít các khách hàng hiện tại đã có thùng màu xanh lá cây. Những khách hàng này sẽ nhận được một thùng rác nhà bếp, chứ không phải một thùng màu xanh lá cây.

Giữ hướng dẫn ở nơi tiện lợi để dễ dàng tham khảo. Nó được thiết kế để giúp bạn học cách tái chế rác hữu cơ thành công. 
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Số điện thoại: 858-694-7000, Email: trash@sandiego.gov, Trang web: www.sandiego.gov/organicwasterecycling

Quy trình Tái chế Rác Hữu cơ Khu dân  
cư do Thành phố Phục vụ  
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Các Mẹo Thu gom Thức ăn Thải bỏ! 

Mẹo Thu gom Phần cắt tỉa từ Cây cối Sân vườn

Hãy thu gom Thức ăn Thải bỏ! Bạn có thể bắt đầu với những thứ đơn giản như bã cà phê đã qua sử dụng hoặc 
phần thân/cuống rau khi bạn nhặt rau. Cho vỏ trái cây và rau, thức ăn vụn từ đĩa ăn và giấy dính thức ăn vào 
thùng rác nhà bếp hoặc một thùng đựng tùy theo lựa chọn của bạn trong quá trình chuẩn bị bữa ăn 
hoặc sau bữa ăn. Nhớ loại bỏ tất cả các bao bì (nhãn dán thực phẩm, màng bọc nhựa, dây buộc 
xoắn, giấy bạc và hộp đựng) khỏi thức ăn thừa của bạn.

MẸO 1  Chắt hết chất lỏng ra khỏi thức ăn thải bỏ của bạn.
 Cân nhắc việc cho vào tủ lạnh hoặc làm đông lạnh thức ăn thải  
 bỏ cho đến ngày thu gom.

MẸO 2 Rắc muối nở lên trên thức ăn thải bỏ để khử mùi hôi tiềm ẩn. 
 

MẸO 3 Bọc thức ăn thừa trong giấy báo, túi giấy, giấy nhà bếp, khăn ăn  
 hoặc giấy nến trước khi bỏ vào thùng màu xanh lá cây.

MẸO 1  Đảm bảo rằng chúng nằm gọn trong thùng màu xanh lá cây và nắp có thể được đóng lại được.
 

MẸO 2 Giữ cho rác thải sân vườn của bạn không bị ô nhiễm. Vui lòng không vứt bỏ túi nhựa (ngay  
 cả khi chúng được dán nhãn là “có thể phân hủy”), thủy tinh, kim loại, nhựa, mùn cưa, tro,  
 ván lợp mái, gỗ đã qua xử lý hóa học đã hoặc được sơn hoặc bất kỳ loại rác nào kể cả rác thải  
 vật nuôi.

Thùng rác nhà bếp – TRONG NHÀ                       Thùng màu xanh lá cây – NGOÀI TRỜI

XIN LƯU Ý: Các thùng rác nhà bếp, hoặc các thùng đựng trên mặt bàn bếp 
khác dùng để vận chuyển rác hữu cơ từ trong nhà ra thùng màu xanh lá cây, 
không được đặt tại điểm được chỉ định để thu gom (lề đường, ngõ hẻm, v.v.).

Rửa sạch thùng sau khi đổ và mang thùng trở lại bếp để tiếp tục sử dụng.
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Giấy dính thực phẩm

Thực phẩm thải bỏ

Phần cắt tỉa từ cây cối sân vườn

  Thủy tinh và Kim loại

  Túi nhựa và Hộp nhựa

  Sản phẩm nhựa “Có thể phân hủy”  
 hoặc “Có thể phân hủy sinh học” bao  
 gồm Túi và Đồ đựng Dịch vụ Thực phẩm

  Dây cao su và Dây xoắn

  Đĩa chén và Dụng cụ ăn uống/nhà bếp

  Chất thải vật nuôi và Tã/bỉm

  Bụi bẩn và Đá

KHÔNG ĐƯỢCĐƯỢC

Xếp xen kẽ Thực phẩm thải bỏ và Chất thải Sân vườn trong  
Thùng màu xanh lá cây của bạn. 

Để bảo trì tối ưu, hãy làm theo ví dụ này khi xếp rác hữu  
cơ vào thùng màu xanh lá cây của bạn.

 Cố gắng đặt thùng màu xanh lá cây của bạn ở  
 nơi có bóng râm và luôn đậy nắp.

 Rắc một lớp muối nở (baking powder) lên trên  
 rác hữu cơ nếu bạn thấy có mùi.

 Luôn lót đáy thùng màu xanh lá cây bằng phần  
 cắt tỉa từ cây cối sân vườn (hoặc giấy báo/giấy  
 vụn) để hút ẩm và ngăn thức ăn dính xuống đáy.  
 Tiếp theo, cho thức ăn thải bỏ vào rồi phủ một  
 lớp giấy báo hoặc phần cắt tỉa từ sân vườn để  
 che lên thức ăn thải bỏ đó.

 Hãy nhớ đưa thùng màu xanh lá cây của bạn  
 ra ngoài hàng tuần để thu gom, ngay cả khi  
 nó chưa đầy.

 Sau khi thu gom, loại bỏ bất cứ thứ gì còn sót lại  
 bên trong thùng màu xanh lá cây và rửa sạch  
 bằng nước trên khu vực đất vườn để loại bỏ cặn  
 bẩn. Nếu bạn không có tiếp cận với khu đất  
 vườn, hãy thu gom nước bẩn và đổ vào cống  
 thoát nước trong nhà hoặc thấm hút phần nước  
 rửa bằng cách sử dụng các vật liệu thấm hút  
 (khăn tắm, giẻ lau, tất/cần thấm hút), máy hút  
 ẩm hoặc chổi hút bụi chân không. Vui lòng  
 không đổ nước bẩn ra đường hoặc cống thoát  
 nước mưa dẫn tới việc thải  các chất ô nhiễm  
 vào sông ngòi.

XIN LƯU Ý: Chỉ nên sử dụng các thùng 
màu xanh lá cây do thành phố cung cấp  
để đựng rác hữu cơ. Vui lòng không đặt 
các thùng đựng cá nhân trên đường phố 
để thu gom.

Phần cắt tỉa  
từ cây cối sân  
vườn

Phần cắt tỉa  
từ cây cối sân 
vườn, giấy báo

Thực phẩm  
thải bỏ

Những vật nào được bỏ vào Thùng màu xanh lá cây?

Giữ cho Thùng Xanh của Bạn Sạch sẽ!

Bạn không chắc về những thứ gì có thể cho vào thùng màu 
xanh lá cây? Hãy xem trang web của chúng tôi để biết danh 
sách chi tiết hơn về các vật được chấp nhận và không được 
chấp nhận tại www.sandiego.gov/organicwasterecycling.
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Đặt các thùng tại địa điểm thu 
gom trước 6 giờ sáng để được 
thu gom.

Khoảng cách giữa các thùng và khoảng cách với 
các xe ô tô và chướng ngại vật khác là ba feet.

KHÔNG được chất đồ quá tải thùng, đồ 
chứa bên trong không được gây khó 
khăn cho việc đóng nắp thùng.

KHÔNG đóng rác tái chế hoặc rác hữu cơ 
vào bên trong túi nhựa. Thả lỏng chúng 
vào trong thùng.

ba (3) feet

Lời nhắc nhở về Ngày Thu gom

Thành phố San Diego đang tổ chức miễn phí các hội thảo trực tuyến và hội thảo trực tiếp cung cấp thông tin về chương trình tái chế 
rác hữu cơ. Chúng tôi sẽ ôn lại thông tin quan trọng về việc thu gom rác hữu cơ mới hàng tuần, cung cấp các mẹo về cách phân loại 
vật liệu chính xác và giữ cho thùng màu xanh của bạn luôn sạch sẽ. Chúng tôi cũng sẽ trả lời các câu hỏi bổ sung. Thông dịch bằng các 
ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh được cung cấp theo yêu cầu. Tìm hiểu lịch trình hội thảo và hội thảo trên web và đăng ký tham dự tại 
www.sandiego.gov/organicwasterecycling.

Các thùng màu xanh lá cây có kích thước nào được cung cấp và tôi có thể có bao nhiêu thùng  
màu xanh lá cây?  
Nếu bạn chưa bao giờ được nhận một thùng màu xanh lá cây do thành phố cung cấp, một thùng loại  
này sẽ được chuyển đến nơi ở của bạn miễn phí. Tùy thuộc vào nhà của bạn, bạn sẽ nhận được 
một thùng màu xanh lá cây 95 gallon, 65 gallon hoặc 35 gallon. Các hộ gia đình chỉ đủ điều kiện  
để đổi kích thước thùng chứa và yêu cầu nhận thùng chứa bổ sung sau khi họ đã bắt đầu dịch vụ 
thu gom tái chế rác hữu cơ mới. Thông tin bổ sung về các cách yêu cầu một thùng bổ sung hoặc 
đổi sang thùng có kích thước khác sẽ được gửi kèm khi giao thùng ban đầu của bạn.
 
Thùng màu xanh lá cây sẽ được chuyển đến đâu?
Các thùng cây xanh sẽ được đặt trên đường phố, cạnh lề đường, trước nơi ở của bạn.
 
Làm cách nào để biết khi nào thùng màu xanh lá cây của tôi sẽ được thu gom?
Thùng màu xanh lá cây của bạn sẽ được thu gom mỗi tuần một lần vào ngày thu gom theo lịch trình thường  
xuyên tại địa điểm thu gom thông thường của bạn. Tìm lịch trình của bạn tại www.sandiego.gov/get-it-done.  
 
Tại sao tôi không thể sử dụng túi nhựa có thể phân hủy hoặc vứt các sản phẩm có thể phân hủy  
vào thùng màu xanh lá cây?
Các sản phẩm nhựa được dán nhãn “có thể phân hủy” hoặc “có thể phân hủy sinh học” không được cho vào thùng 
màu xanh lá cây dành cho dân cư của Thành phố San Diego. Những sản phẩm này bao gồm túi, hộp đựng thức ăn 
mang đi, vỏ cà phê, bao bì thực phẩm, cốc, đĩa và đồ dùng phục vụ. Nhiều vật dụng có thể phân hủy và phân hủy sinh 
học hiện có sẵn không thường xuyên phân hủy được với tốc độ được chấp nhận tại cơ sở làm phân trộn Miramar 
Greenery. Những mẩu nhựa nhỏ sót lại làm giảm chất lượng của phân trộn và có thể gây ra rác thải trong không khí 
làm ô nhiễm các khu vực lân cận và ô nhiễm sông ngòi. Túi nhựa có thể phân hủy và phân hủy sinh học thường không 
nhìn xuyên qua được, điều này làm hạn chế khả năng của nhân viên trong việc dễ dàng xác định các ô nhiễm có hại 
như thủy tinh, nhựa và chất thải nguy hại.

Các câu hỏi thường gặp  

Tham gia các Hội thảo và Hội thảo trên web của chúng tôi
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Phân trộn và Lớp phủ (Mùn) Có sẵn dành  
cho Cư dân Thành phố

Cần Trợ giúp hoặc muốn Tìm hiểu thêm?
Truy cập: www.sandiego.gov/organicwasterecycling 
Email: trash@sandiego.gov  
Gọi cho Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Chúng  
tôi Điện thoại: 858-694-7000  
Có Dịch thuật và phiên dịch theo yêu cầu.

Giúp hoàn thành chu trình làm phân trộn bằng cách sử dụng phân trộn và lớp phủ (mùn) trong khu vườn 
hoặc khu vực cảnh quan của bạn. Miramar Greenery sản xuất phân trộn, lớp phủ (mùn) và gỗ vụn. Những 
sản phẩm này có lợi trong việc giúp cải tạo đất, bảo tồn nước, giảm việc sử dụng phân bón tổng hợp, 
thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ và giúp tăng cường cảnh quan.

Cư dân Thành phố San Diego có thể nhận MIỄN PHÍ hai mét khối phân trộn hoặc lớp phủ (mùn) từ 
Miramar Greenery khi cung cấp bằng chứng về địa chỉ cư trú. Nhân viên của Greenery sẵn sàng hỗ trợ 
bạn xếp vật liệu lên xe ô tô của bạn nếu bạn trả một khoản phí.

Các sản phẩm làm vườn chuyên dụng luôn có sẵn để bạn mua với giá cả cạnh tranh từ Miramar Greenery, 
bao gồm nhiều loại sản phẩm phân trộn, lớp phủ (mùn) và gỗ vụn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.sandiego.gov/environmental-services/miramar/greenery

https://www.sandiego.gov/environmental-services/recycling/sb1383
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