
Thu hồi Thực phẩm và Tái chế Chất thải Hữu cơ 
Yêu cầu đối với Doanh nghiệp Cấp Một

Bạn nhận được thông tin này vì doanh nghiệp của bạn đã được chỉ định 
là Tổ chức Cung cấp Thực phẩm Ăn được Thương mại Cấp Một theo quy 
định của Đạo luật 1383 của Thượng viện California. 
Tổ chức Cung cấp Thực phẩm Ăn được thương mại cấp một bao gồm

  Siêu thị có tổng doanh thu hàng năm là 
2.000.000 USD trở lên.

  Cửa hàng Thực phẩm có quy mô cơ sở từ 10.000 
feet vuông trở lên.

 Nhà cung cấp Dịch vụ Thực phẩm
 Nhà phân phối Thực phẩm.
 Nhà cung cấp Thực phẩm Bán buôn.

ENVIRONMENTAL SERVICES DEPARTMENT (PHÒNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG) 
9601 Ridgehaven Court, San Diego, CA 92123

GIẢM KHÍ MÊ-TAN - Chất thải hữu cơ phân hủy trong các bãi chôn lấp thải ra khí mêtan, 
một loại khí giữ nhiệt của mặt trời, góp phần gây ra biến đổi khí hậu và mạnh gấp 84 lần 
so với khí cacbonic.

BẢO TỒN KHÔNG GIAN BÃI RÁC - Bãi rác Miramar đang đạt công suất. Khoảng 39% 
vật liệu được đưa đến bãi rác Miramar là rác hữu cơ. Quyên góp thực phẩm ăn được và 
tái chế chất thải hữu cơ sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của bãi rác.

CUNG CẤP LƯƠNG THỰC CHO MỌI NGƯỜI - Hơn sáu triệu tấn thực phẩm bị lãng phí 
mỗi năm trong khi hàng triệu người dân California đang bị mất an ninh lương thực, 
bao gồm 1 trong 5 trẻ em.

Dự luật 1383 của Thượng viện yêu cầu các doanh nghiệp Cấp một được chỉ định quyên góp thực phẩm 
ăn được dư thừa cho các tổ chức thu hồi thực phẩm. Luật tiểu bang cũng yêu cầu các doanh nghiệp này 
tái chế chất thải hữu cơ (thức ăn thừa không ăn được, giấy dính thực phẩm và chất thải sân vườn) có 
hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Recycworks.com.
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Nhân viên thành phố có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật miễn phí sau đây để giúp doanh nghiệp của bạn.

• Thông lệ tốt nhất để ngăn ngừa lãng phí thực phẩm.

• Thiết lập một chương trình thu hồi thực phẩm.

Liên lạc sdrecyclingworks@sandiego.gov hoặc 858-694-7000 để yêu cầu hỗ trợ.

Sắp xếp với một tổ chức hoặc dịch vụ thu hồi 
thực phẩm để thu gom thực phẩm ăn được 
hoặc nhận thực phẩm ăn được mà doanh 
nghiệp của bạn tự vận chuyển đến cơ sở của 
họ. Cần phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận 
bằng văn bản. 

Xem danh sách các tổ chức thu hồi thực phẩm 
ở San Diego:

sandiego.gov/foodrecoverylist 

Tách tất cả thực phẩm có thể ăn được khỏi 
những thứ sẽ bị vứt bỏ. Thức ăn đã phục vụ 
trước đây cho khách hàng không thể dùng để 
quyên góp.

Kiểm tra thực phẩm xem có bị hư hỏng hay 
không và kiểm tra bao bì xem có lỗ thủng, 
niêm phong bị hỏng hoặc hộp bị móp/phồng 
không.

Lưu trữ Thực phẩm An toàn trong thùng chứa 
vệ sinh, dành để đựng thực phẩm. Theo Sở 
Y tế Môi trường Quận San Diego, bảo quản 
thực phẩm nóng ở nhiệt độ 135°F trở lên, thực 
phẩm lạnh ở nhiệt độ 41°F trở xuống, hoặc 
đông lạnh thực phẩm ở nhiệt độ dưới 32°F.

Duy trì các hồ sơ sau
Danh sách của từng tổ chức thu hồi thực phẩm 
thu gom hoặc nhận thực phẩm ăn được của 
bạn (kèm theo tên, địa chỉ, thông tin liên hệ).

Bản sao các hợp đồng hoặc văn bản thỏa 
thuận.

Đạo luật Good Samaritan bảo vệ các doanh nghiệp khỏi trách 
nhiệm pháp lý khi tài trợ cho một tổ chức thu hồi.

Thu hồi thực phẩm có khả năng tiết kiệm tiền cho doanh nghiệp 
của bạn thông qua các lợi ích về thuế do Sở Thuế vụ cung cấp. Liên 
hệ với người cung cấp dịch vụ khai thuế để được hướng dẫn.

Ký Hợp đồng với bên vận chuyển chất thải được 
chứng nhận để thu gom thức ăn thừa không ăn 
được và giấy dính thực phẩm ít nhất một lần mỗi 
tuần và rác thảI sân vườn và chất thải gỗ không 
độc hại ít nhất hai lần mỗI tháng

Các doanh nghiệp tự vận chuyển, vận chuyển chiều 
về hoặc chia sẻ dịch vụ phải nộp giấy tờ cho Phòng 
Dịch vụ Môi trường của Thành phố.

Đảm bảo các nắp đậy khít, không rò rỉ và chống 
chuột bọ.

Đặt ở những vị trí thuận tiện trong khu vực thùng 
rác hoặc khu đổ rác. 

Đặt ở những vị trí thuận tiện, nơi tạo ra chất thải 
hữu cơ hoặc thức ăn thừa.

Ghi nhãn rõ ràng là “Chỉ chất thải hữu cơ” hoặc 
“Chỉ thực phẩm thải bỏ”. 

Đặt bảng chỉ dẫn trên tất cả các thùng chứa trong 
nhà và ngoài trời, khu vực lưu trữ và khu vực có 
tường ngăn có hiển thị danh sách các vật liệu có 
thể chấp nhận được.

Các thùng chứa ngoài trời phải hiển thị tên người 
vận chuyển và điện thoại. 

Thông báo cho nhân viên về chương trình tái chế 
chất thải hữu cơ, các vật liệu được chấp nhận và 
(các) vị trí thùng chứa hàng năm hoặc thường 
xuyên hơn.

Cung cấp đào tạo cho nhân viên hàng năm, các 
nhân viên mới và khi có thay đổi đối với chương 
trình tái chế.

• Thiết lập thu gom rác hữu cơ tại chỗ.

•  Cung cấp chuyến thăm địa điểm và giáo dục
nhân viên.
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Tuân thủ Thu hồi Thực phẩm

Loại thực phẩm được thu hồi và tần suất 
quyên góp.

Số lượng thực phẩm có thể ăn được đã được 
thu hồi tính bằng pound mỗi tháng.

Bạn Có Biết




