Hướng dẫn tái chế và làm phân

ĐỒ TÁI CHẾ

RÁC THẢI

ĐỒ PHÂN HỦY ĐƯỢC

• Làm sạch và lau khô đồ tái chế
• Không bỏ đồ tái chế vào túi
• Đồ còn dính nhãn hàng vẫn tái chế được

Không bỏ các đồ sau vào thùng tái chế
và thùng rác thực phẩm và rác vườn

Không bỏ nhựa, thủy tinh, kim loại hoặc phân động
vật vào thùng đựng rác thực phẩm và rác vườn

Giấy

Giấy

Giới hạn kích cỡ cho bìa các-tông: 3 ft x 3 ft x 3 ft

Giấy

Làm bẹp hộp
các-tông
Làm sạch hộp giấy

Nhựa

Bìa các-tông/giấy (không láng bóng)
có dính đồ ăn

Nhựa

Nút chai nhựa bất kì cỡ nào có thể tái chế nếu được vặn chặt trên chai
nhựa. Nắp đậy lớn hơn 3 inches có thể tái chế được. Nắp đậy nhỏ hơn
3 inches mà không vẵn chặt được vào hộp thì bỏ vào thùng rác.

Đo đường kính
của nắp đậy:

Hộp các-tông hoặc hộp giấy
(láng bóng) có dính đồ ăn

Hộp đựng đồ ăn
bằng giấy

Hộp đựng đồ ăn
bằng nhựa

Xốp

1”

2”

Rác Thực Phẩm và Rác Vườn
Túi có thể phân hủy được

Hộp rỗng từng đựng
các chất độc hại

Bỉm tã và phân động vật

0”

Nhãn dán trên
rau củ quả

Gỡ bỏ hết nhãn dính ở hộp

3”

Thủy tinh

Thủy tinh

Gốm, thủy tinh và gương vỡ

Kim loại

Giới hạn kích cỡ đồ kim loại: 2 ft x 2 ft x 2 ft

Kim loại

Mắc quần áo
Đặt nắp đậy vào trong lon và làm bẹp lon

Hộp từng đựng sơn có
sơn đã khô

Bình xịt rỗng

Giới hạn kích cỡ của cành cây: dài 4 ft. hoặc có đường kính 4 in.

LÀM GÌ VỚI ĐỒ NÀY…?
KHÔNG ĐƯỢC BỎ NHỮNG ĐỒ VẬT TRÊN TRANG NÀY VÀO THÙNG RÁC HỘ GIA ĐÌNH.
Xin quý vị xem trang kingcounty.gov/ WhatDoIDoWith hoặc gọi 206-477-4466; 1-800-325-6165, ext 74466
để biết tái chế các đồ đó một cách hợp lý ra sao. Nếu cần quý vị có thể yêu cầu dịch vụ phiên dịch.

Đồ Gia Dụng và Nội Thất
Đồ gia dụng và nội thất có thể sửa hoặc hiến tặng để tái sử dụng.
Nếu đồ đã hỏng thì mang bỏ ở trạm thu gom rác của quận.

Thiết Bị Điện Tử
Không bỏ các thiết bị điện tử vào thùng rác thải. Hiến tặng hoặc mang
các đồ này tới một điểm thu gom của eCycle Washington.

Túi nylon và gói đồ nhựa
Dùng lại túi nylon
Sử dụng túi đi chợ nhiều lần
Mang túi nylon và gói nhựa đến tái chế ở điểm bán lẻ gần nơi ở:
plasticfilmrecycling.org
• Bỏ túi nylon và gói nhựa vào thùng rác thải
•
•
•

Mỡ, Dầu và Chất Béo
Pin và Các Sản Phẩm Chứa Thủy Ngân

Rác Y Tế Sắc Nhọn và Các
Rác Y Tế Khác Tại Nhà

Không được bỏ nhiều loại pin và các sản phẩm chứa thủy ngân vào
thùng rác hoặc mang đến trạm thu gom rác của quận.

Bóng và Ống Đèn Huỳnh Quang
Thuốc Không Dùng Hết
Bỏ thuốc không dùng hết vào thùng
thu gom thuốc gần nhà.

