CÁCH PHÂN LOẠI RÁC
THÙNG ĐỰNG RÁC THỰC PHẨM

THÙNG RÁC

THÙNG RÁC TÁI CHẾ

Trứng (bao gồm
vỏ trứng)

Thức ăn thừa

Rác sinh hoạt

Xốp Polystyrene

Chai nhựa & hộp
đựng (không có nắp)

Lon bằng
thép & nhôm

Hoa quả &
phần rau thừa

Bã cà phê,
bộ lọc và túi trà

Tã lót & khăn lau

Rác thải xanh

Giấy không bị cắt
vụn và bìa cứng
(phẳng)

Chai thủy
tinh & lọ

Để nguyên,
không đóng
bao rác tái chế

Rửa/tráng toàn bộ
các chai, lọ và
hộp đựng

Thịt, cá & các sản
phẩm từ sữa

Bánh mỳ, mỳ
ống, cơm và
ngũ cốc thừa

Đất vệ sinh cho
mèo & chất thải
vật nuôi

Các sản phẩm
vệ sinh

Không vứt nhựa, kính hoặc kim loại
Không vứt xương hoặc các loại vỏ sò cứng
Không đổ dầu ăn
Chỉ những túi màu xanh lá cây có thể phân hủy
được do Hội đồng cung cấp được chấp nhận

KHÔNG VỨT
NHỮNG VẬT NÀY
VÀO BẤT KỲ THÙNG
RÁC CÓ BÁNH XE
NÀO CỦA BẠN.
Hãy liên hệ với hội
đồng tại nơi bạn ở
để biết thêm thông tin.

Bình xịt
Chất thải y tế
Chất thải độc hại
Đồ điện
Kim loại & hàng tiêu dùng
lâu bền
Chất thải xây dựng & Amiăng

CÁCH PHÂN LOẠI RÁC
THÙNG RÁC

Rác sinh hoạt

Tã lót & khăn lau

Đất vệ sinh cho mèo &
chất thải vật nuôi

KHÔNG VỨT
NHỮNG VẬT NÀY
VÀO BẤT KỲ THÙNG
RÁC CÓ BÁNH XE
NÀO CỦA BẠN.
Hãy liên hệ với hội
đồng tại nơi bạn ở
để biết thêm thông tin.

THÙNG RÁC TÁI CHẾ

Xốp Polystyrene

Các đồ vật khác
không tái chế được

Chai nhựa & hộp đựng
(không có nắp)

Lon bằng thép & nhôm

Giấy không bị cắt vụn
và bìa cứng (phẳng)

Chai thủy tinh & lọ

Để nguyên, không đóng
bao rác tái chế

Rửa/tráng toàn bộ
các chai, lọ và hộp đựng

Các sản phẩm vệ sinh

Bình xịt

Đồ điện

Chất thải y tế

Kim loại & hàng tiêu dùng
lâu bền

Chất thải độc hại

Chất thải xây dựng &
Amiăng

