
1) Vứt bỏ những phần cắt tỉa từ cây cối trong sân 
vườn như lá, cỏ và gỗ chưa qua xử lý vào thùng 
màu xanh lá cây. Không đổ đầy và đảm bảo nắp 
được đóng kín.

XIN LƯU Ý: Chỉ sử dụng các thùng màu xanh lá cây do Thành phố cung cấp để thu gom tái chế rác hữu cơ.

2) Đặt thùng rác nhà bếp ở nơi thuận tiện: trên 
mặt bàn, dưới bồn rửa, trong tủ đông hoặc tủ 
lạnh để thu gom thức ăn thừa và các sản phẩm 
giấy dính thức ăn.

3) Đổ hết các thứ trong thùng rác nhà bếp vào 
thùng màu xanh lá cây ngoài trời của bạn cùng 
với phần cắt tỉa từ cây cối trong sân vườn ít nhất 
hàng tuần. Các thùng nhà bếp cần được đưa trở 
lại nhà bếp, rửa sạch và tái sử dụng.

4) Hàng tuần, hãy đặt thùng màu xanh lá cây của 
bạn tại địa điểm thu gom thông thường trước 
6 giờ sáng cùng ngày với lịch thu gom rác hàng 
tuần, theo lịch trình thường xuyên của bạn.

Chọn Thùng Phù hợp với Nhu cầu của Gia đình Bạn
Bạn có thể đổi thùng màu xanh lá cây được giao của bạn để lấy một thùng có kích thước 
khác hoặc yêu cầu thêm thùng màu xanh lá cây.
Vui lòng đợi một ngày làm việc sau khi thùng màu xanh lá cây mới của bạn được 
giao trước khi yêu cầu đổi sang thùng có kích thước khác hoặc nhận thùng rác 
bổ sung. Tất cả các yêu cầu về thùng có thể được thực hiện trên ứng dụng Get It Done tại 
sandiego.gov/get-it-done hoặc bằng cách gọi số 858-694-7000.
Các phương án đổi kích thước cho thùng xanh lá cây được giao tận nhà bạn:  
Để nhận một thùng có kích thước khác miễn phí, vui lòng gửi yêu cầu trong vòng 14 ngày 
kể từ ngày giao hàng đầu tiên. Chỉ được đổi nếu thùng màu xanh lá cây chưa được 
sử dụng và vẫn còn mới.

Các Tùy chọn Thùng Có sẵn

Quét vào đây bằng điện thoại thông minh của bạn để biết thêm thông tin.

Các Mẹo Hữu íchCÓ, HÃY CHO CHÚNG 
VÀO THÙNG

KHÔNG, ĐỪNG CHO 
CHÚNG VÀO THÙNG

  Trái cây và Rau 
  Bánh mì, Bánh ngọt, Bánh ngô, Gạo và Đậu
  Trứng và các Sản phẩm từ Sữa
  Thức ăn Thừa
  Bã cà phê và Giấy lọc
  Khăn giấy và Giấy ăn
  Túi Giấy Dính Thức ăn
  Lá, Cỏ, Phần Cắt tỉa từ Sân vườn và Gỗ Chưa qua Xử lý

  Thủy tinh và Kim loại
  Túi nhựa và Hộp nhựa
 Bất kỳ Sản phẩm Bát đĩa, Hộp đựng và Đồ dùng bằng nhựa 

     “Có thể phân hủy” hoặc “Có thể phân hủy sinh học” nào
  Chất béo, Dầu và Mỡ
  Bụi bẩn và Đá

GIỮ CHO THÙNG CỦA BẠN CÀNG KHÔ CÀNG TỐT
 Lót đáy thùng màu xanh lá cây bằng giấy ăn, giấy báo hoặc   

 phần cắt tỉa từ cây cối sân vườn để hút ẩm.
 Xả hết chất lỏng dư thừa từ thức ăn thừa trước khi bỏ chúng   

 vào thùng màu xanh lá cây.
 Gói thức ăn thừa trong giấy báo, túi giấy hoặc các sản phẩm   

 giấy dính thức ăn khác.

GIẢM MÙI TIỀM NĂNG
 Trì hoãn việc bỏ các sản phẩm từ sữa vào thùng màu xanh  

 lá cây cho đến ngày thu gom, trữ đông hoặc giữ lạnh các sản   
 phẩm này cho đến ngày thu gom.

 Thường xuyên rửa thùng màu xanh lá cây bằng xà phòng  
 và nước.

 Rắc một lớp muối nở vào trong thùng.

Bạn có thể tìm thêm các mẹo hữu ích tại sandiego.gov/cleanbintips.

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

                    Các Bước Tái chế Rác Hữu cơ
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https://www.sandiego.gov/get-it-done
http://sandiego.gov/cleanbintips
https://www.sandiego.gov/environmental-services/recycling/sb1383

