CÁC MẸO ĐỂ GIẢM KHỐI
LƯỢNG RÁC
TỪ CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI TIÊU DÙNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA QUẬN KING

Hãy chọn các sản phẩm dùng được lâu dài – đáng đồng tiền bát gạo!
Giảm lượng rác thải, bảo tồn các nguồn tài nguyên và tiết kiệm tiền bằng cách không mua nhiều sản
phẩm dùng một lần, thay vào đó mua các sản phẩm dùng được bền lâu và dùng lại được.
Các sản phẩm dùng một lần thông thường gồm có pin, dao cạo, cốc giấy/nhựa, túi đựng, các loại khăn
giấy lau chùi. Có nhiều sản phẩm dùng được nhiều lần và giá thành phải chăng có thể thay thế cho các
sản phẩm dùng một lần này.
Các sản phẩm này được thiết kế để làm cho cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn, nhưng liệu
chúng có đáng với những phí tổn chúng gây ra cho môi trường và túi tiền của người tiêu dùng
không? Hãy chọn các sản phẩm dùng được lâu dài và nhiều lần nếu chúng hợp với nhu cầu của
quý vị. Đồng thời hãy mua quần áo, đồ gia dụng và nội thất có thể đắt hơn một chút nhưng lại
dùng được lâu hơn và giúp quý vị tiết kiệm tiền về lâu dài.

Hãy chú ý đến bao bì đóng gói.
Hơn 1/3 lượng rác thải chúng ta tạo ra là từ các loại bao bì đóng gói. Để giảm rác thải
và bảo tồn tài nguyên, hãy chọn các sản phẩm có ít bao bì đóng gói hơn nếu có thể.

Hãy thuê, mượn hoặc chia sẻ đồ dùng, sản phẩm thay vì mua.
Từ xe hơi, xe đạp, dụng cụ đồ nghề cho tới đồ dùng trang trí cho các buổi tiệc, quý vị không cần phải mua
tất cả, đặc biệt khi quý vị không dùng chúng thường xuyên.
Nhiều doanh nghiệp, dịch vụ và các chương trình của quận King có thể giúp
quý vị thuê hoặc chia sẻ rất nhiều đồ dùng.

Sửa đồ miễn phí.
Chương trình Người Tiêu Dùng Thân Thiện Với Môi Trường (EcoConsumer) của quận King hỗ trợ
các chương trình giúp cộng đồng sửa đồ miễn phí ở khắp quận King. Các chương trình này được
tổ chức ở Renton, White Center, Burien, Kent, Federal Way, Bellevue và các địa điểm khác. Các sự kiện
này thường kéo dài khoảng 3 tiếng và được tổ chức ở các thư viện hoặc trung tâm cộng đồng.
Nếu đồ hư hỏng cần sửa, quý vị có thể mang đồ đến một trong các sự kiện sửa đồ này và chúng tôi sẽ giúp quý
vị sửa chữa. Chúng tôi có thể giúp sửa đèn, ghế, máy hút bụi, các dụng cụ làm bếp nhỏ, máy tính, công cụ, đồ chơi,
đồ trang sức, quần, áo, váy và nhiều đồ khác nữa. Các nhân viên sửa đồ nhiều kinh nghiệm có các dụng cụ chuyên
nghành và cả máy khâu!
Để có thêm thông tin, mời quý vị ghé thăm trang mạng KCecoconsumer.com hoặc liên hệ với Tom điều phối viên các
sự kiện sửa đồ ở số điện thoại 206-477-4481 hoặc địa chỉ email tom.watson@kingcounty.gov.
Chúng tôi có cung cấp dịch vụ phiên dịch nếu cần thiết.

