ĐỂ VÀO ĐÂU?
THÙNG LÀM
PHÂN XANH
TẠI NHÀ
Hoa

Lá

Phần
Cắt cỏ

Phần Cắt tỉa từ
Cây và Bụi cây

Trái cây và Rau thải bỏ

TÁI CHẾ

THÙNG RÁC

HAI TUẦN MỘT LẦN

HÀNG TUẦN

Tất cả các loại rác tái chế rỗng, khô và lỏng

Chai và lon
bằng nhôm
và thép

Khay đựng và
Giấy bạc

Chai và Bình
Thủy tinh

Hộp và bìa
Các tông

Giấy hỗn hợp
và Giấy vụn
(giấy vụn phải
ở trong túi giấy)

Hộp giấy đựng
thực phẩm và
đồ uống

Sản phẩm vệ sinh,
tã (bỉm) và chất thải từ
vật nuôi

Đĩa chén và
đồ thủy tinh

Đĩa giấy, cốc và hộp
mang đi

Khăn giấy và khăn lau
vệ sinh

Túi nhựa, giấy gói
và màng bọc

Các sản phẩm ống hút
và đồ dùng bằng nhựa
được dán nhãn
“Có thể làm phân
xanh” hoặc “Có thể
phân hủy sinh học”

Bã Cà phê và Vỏ trứng

Hãy đưa rác thải sân
vườn đến
Chai, Chén, Hộp đựng, Bình, Khay, Xô, Thùng và Đồ chơi bằng
nhựa, Hộp đựng Đồ uống và Bao bì Styrofoam™

5180 Convoy Street

KHÔNG

KHÔNG

Thủy tinh, Túi nhựa, Phân Vật nuôi, Chậu cây, Bụi
bẩn, Đá, Gạch và Thẻ tên của cây
Tìm hiểu thêm tại
RecyclingWorks.com

Túi nhựa, Màng bọc, Thực phẩm hay chất lỏng, Quần áo,
Ống, Dây điện, Đồ điện tử, Chất thải nguy hại, Hóa chất,
Pin, đèn huỳnh quang nhỏ và nhựa có thể làm phân xanh
và phân hủy sinh học

KHÔNG
Đồ điện tử, chất thải nguy hại, hóa chất, pin và
bóng đèn huỳnh quang nhỏ gọn

Quyền Tái chế
Hãy nhớ rằng, đồ tái chế của bạn phải:
RỖNG

Mẹo Chuyên nghiệp về Tái chế:
Làm phẳng hộp các-tông của bạn!

Lấy hết thức ăn hoặc chất lỏng còn sót lại
từ đồ vật có thể tái chế bằng cách rửa nhẹ
hoặc lau để loại bỏ hết cặn còn sót lại.
KHÔ
Nhẹ nhàng giũ bớt độ ẩm dư thừa hoặc
phơi khô vật dụng có thể tái chế trước khi
đặt vào thùng tái chế.

RỜI

Không cho đồ tái chế vào túi nhựa vì
chúng sẽ vướng vào máy phân loại. Tái sử
dụng hộp đựng gia đình, túi giấy đựng đồ
tạp hóa, hộp các tông hoặc sọt rác để đổ
thẳng rác tái chế của bạn vào thùng tái chế
hoặc thùng ngoài trời.

Một hộp các tông chưa gập phẳng chiếm không gian tương
đương với 6 hộp các tông đã gập phẳng! Tiết kiệm không
gian trong thùng tái chế của bạn bằng cách nhớ làm trống
và làm phẳng bìa cứng của bạn trước khi tái chế.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
H: Tại sao tôi không thể tái chế túi nhựa và màng bọc nhựa trong thùng tái chế tại nhà của mình?
Đ: Các túi nhựa vướng vào máy móc được sử dụng để xử lý rác tái chế, gây ra các sự cố về thiết bị, ngừng hoạt động cơ
sở và các mối nguy hiểm về an toàn cho nhân viên. Túi nhựa cũng có thể văng ra khỏi xe tải và thùng rác, tạo ra nhiều rác
hơn trong môi trường của chúng ta. Chúng tôi khuyến khích mọi người dùng túi tái sử dụng thường xuyên nhất có thể.
Vui lòng truy cập WasteFreeSD.org để biết các lựa chọn tái chế túi nhựa.
H: Tôi có thể sử dụng túi nhựa có thể phân hủy hoặc ném các sản phẩm có thể phân hủy vào thùng màu xanh lá cây không?
Đ: Không. Các sản phẩm được dán nhãn là “có thể làm phân xanh” như túi, hộp đựng mang đi, vỏ cà phê, cốc, đĩa, đồ
dùng phục vụ và bao bì thực phẩm không được chấp nhận trong thùng màu xanh lá cây. Cơ sở làm phân xanh không
phải lúc nào cũng có thể phân giải những thứ này. Chúng được coi là ô nhiễm và làm giảm chất lượng của phân xanh
thành phẩm. Tất cả các sản phẩm từ nhựa và có thể làm phân xanh hoặc phân hủy sinh học nên được bỏ vào thùng rác.
H: Tôi có cần đổ hết chất lỏng hoặc thực phẩm ra khỏi hộp đựng trước khi tái chế không?
Đ: Có. Thức ăn lỏng hoặc thức ăn thừa có thể làm bẩn đồ tái chế và toàn bộ hộp đựng của bạn có thể trở thành rác. Khi bạn
làm rỗng và làm khô đồ tái chế của mình, bạn cho phép đồ tái chế của mình được làm thành một sản phẩm mới.
H: Tôi phải làm gì với quần áo và giày cũ của mình?
Đ: Mang đến cho quần áo và giày cũ của bạn một cuộc sống mới bằng cách sửa chữa chúng, quyên góp chúng cho
một tổ chức từ thiện hoặc cửa hàng đồ cũ, tham gia trao đổi quần áo với gia đình và bạn bè hoặc bán lại chúng trực
tuyến hoặc tại buổi bán đồ cũ. Quần áo cũ cũng có thể được tái sử dụng làm giẻ lau tại nhà. Không bỏ quần áo, giày
dép hoặc hàng dệt vào thùng rác tái chế tại nhà của bạn.

