Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, các doanh nghiệp ẩm thực ở
Seattle bắt buộc phải sử dụng loại ống hút có thể tự phân hủy và đồ
dùng ăn uống có thể tự phân hủy.*
Ống hút nhựa và đồ dùng ăn uống bằng nhựa dùng một lần đều bị cấm.*
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Yêu cầu về Ống hút & Đồ dùng
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NGOẠI LỆ:
Yêu cầu về đồ dùng dịch vụ ẩm thực dùng một lần phải là loại có thể tự phân hủy hoặc có
thể tái chế, hiện tại không áp dụng cho:
	Ống hút bằng nhựa dẻo dùng một lần được cung cấp theo yêu cầu
của khách hàng vì lý do tình trạng sức khỏe hoặc thể chất, và do
ống hút giấy có thể tự phân hủy không phù hợp với họ. Nếu không,
ống hút phải là loại có thể tự phân hủy hoặc được thiết kế để có thể
tái sử dụng được.
Thìa nhựa dày, cán dài dùng một lần khi được khách hàng yêu cầu và sử dụng cho thức
	
uống đặc, và được doanh nghiệp cho khách hàng biết là không phân hủy được.
	Giấy gói kim loại và giấy-kim loại hỗn hợp được chế tạo để bọc thức ăn nóng như bánh
hamburger và burrito.
Ly đo lường (hai ounce trở xuống), nếu được sử dụng cho thực phẩm nóng hoặc cần nắp
	
đậy, và được doanh nghiệp cho khách hàng biết là không phân hủy được.

MẸO & LỜI KHUYÊN:
 húng tôi khuyến khích các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống chuẩn bị sẵn một hộp ống
C
hút nhựa dẻo cho khách hàng có nhu cầu y tế và bệnh trạng. Một số người cần loại ống
hút này để uống.
Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống sử dụng bao bì có thể tự
	
phân hủy bất cứ khi nào có thể, cung cấp ống hút và đồ dùng có thể tự phân hủy chỉ khi có
yêu cầu, và dùng máy rút khi cung cấp chúng cho khách hàng.
Chúng tôi khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm lâu bền. Việc sử dụng bao bì, đồ dùng
	
dùng một lần rất lãng phí. Sử dụng vật liệu tái sử dụng có thể giúp tiết kiệm tiền và giảm
thiểu sự lãng phí!
Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Năm nay, SPU chú trọng vào nỗ lực tiếp cận cộng
	
đồng và cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp. Quý vị có câu hỏi hoặc đang cố gắng
tuân thủ? Liên hệ với Chương trình Doanh nghiệp Xanh (Green Business Program) để yêu
cầu Tài liệu Báo cáo Tuân thủ (Compliance Reporting Document) để có được thông tin chi
tiết hướng tới việc tuân thủ.

Nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp! Vui lòng liên hệ với Chương trình
Doanh nghiệp Xanh SPU để được hỗ trợ:
GreenBusiness@Seattle.Gov
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Solid Waste Branch
Commercial Composting & Recycling
700 5th Avenue, Suite 4900
PO Box 34018
Seattle, WA 98124-4018

Yêu cầu về Ống hút & Đồ dùng
CẤM

ĐƯỢC PHÉP

Đồ dùng có thể tự phân hủy, Ống hút
Đồ dùng và Ống hút Nhựa Dùng một lần giấy có thể tự phân hủy và Ống hút nhựa
có thể tự phân hủy

Tóm tắt các Yêu cầu về
Đồ dùng Dịch vụ của Seattle:

SMC 21.36.086

XEM CÁC LỜI
KHUYÊN, CÔNG CỤ
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2010, các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống bị cấm bán hoặc cung
VÀ TRƯỜNG HỢP
cấp thực phẩm bằng hoặc với đồ dùng một lần trong hoặc ngoài cơ sở doanh nghiệp.
MIỄN TRỪ BÊN
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2018, các miễn trừ tạm thời đối với ống hút và đồ dùng hết hạn. Lệnh
TRONG!
cấm đồ dùng thực phẩm dùng một lần bao gồm cấm ống hút nhựa và đồ dùng ăn uống nhựa*.
Sẽ cho phép các loại ống hút, đồ dùng thay thế có thể tự phân hủy và đã được phê duyệt. Vật
	
liệu có thể tự phân hủy được phê duyệt có nghĩa là bao bì và đồ dùng dịch vụ đã được thử
nghiệm và phê duyệt tại cơ sở phân hữu cơ thương mại địa phương.
Ống hút bằng nhựa dẻo dùng một lần được cho phép khi khách hàng cần đến chúng do tình trạng sức
khỏe hoặc thể chất.
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CẤM

ĐƯỢC PHÉP

Ống hút Nhựa Dùng một lần

Ống hút Giấy Có thể Tự Phân hủy và
Ống hút Nhựa Có thể Tự Phân hủy

Đồ dùng Nhựa Dùng Một Lần

Đồ dùng Có thể Tự Phân hủy
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