
Hãy xem những rác nào nên bỏ vào thùng rác tái chế, thùng rác thực phẩm  
và rác vườn hay thùng rác thường  

Rác Này Bỏ Vào Đâu? 

Giấy ốp mặt dính thức ăn
Thùng đựng đồ nhựa có dính thức ăn
Nhãn dán trái cây
Lon sơn (mở nắp, khô & trống rỗng)
Bình đựng chất độc hại rỗng

Túi đựng có bọt khí

Hạt xốp đóng hàng (đựng trong bao)

Đồ gốm & thủy tinh không còn dùng 
được

Dụng cụ dùng trong nhà bếp

Nắp, đồ đậy, nắp đậy (nhỏ hơn 3 in.)
Ziploc®, túi nhựa rời & túi đựng thức ăn 
Mỡ, dầu, chất béo dùng trong nhà bếp  
(đựng trong hộp đậy kín)
Sản phẩm vệ sinh
Tã lót & phân gia súc  (đựng trong bao)

Nắp đậy (lớn hơn 3 inch) 
Kim loại vụn (dưới 2x2x2 ft.)
Chai, lọ, chậu nhựa
Khay, ly, đồ đựng bằng nhựa
Chậu trồng cây bằng nhựa
Túi nhựa (bọc chung lại với nhau)
Lọ đựng thuốc (không phải lọ nhỏ đựng thuốc có toa)

Giấy
Thùng giấy & hộp
Thùng giấy đã làm bẹp
Giấy có lớp tráng bóng
Chai & lọ thủy tinh
Lon kim loại
Giấy nhôm

Thông tin này có thể sẵn sàng khi có yêu cầu để cung cấp cho những người 
 bị khuyết tật và những người cần trợ giúp phiên dịch ngôn ngữ.

Thịt, cá, các loại thực phẩm từ sữa & 
phô mai
Xương & vỏ hải sản
Bã cà phê & giấy lọc
Trái cây & rau quả
Mì sợi, bánh mì, ngũ cốc & cơm gạo
Túi trà

Giấy vụng  
(trộn lẫn với rác trong sân vườn)

Cỏ, cỏ dại & lá cây

Cây trồng trong nhà (không chậu)

Cành cây  
(dưới 4 feet x4 inch)

Thùng đựng & những thứ có thể phân hủy

Giấy lau & khăn ăn

Túi giấy không ốp mặt

Hộp giấy đựng bánh pizza có dầu mỡ

Đĩa giấy không ốp mặt

Đừng Bỏ Thực Phẩm. Đừng Bỏ Những Thứ Có Thể Tái Chế. 
Đừng Bỏ Rác Trong Sân.

Đừng Bỏ Túi Nhựa Vào. Đừng Bỏ Đồ Nhựa. Đừng Bỏ Kim Loại. Đừng Bỏ Đồ Thủy Tinh.  
Đừng Bỏ Chất Thải của Thú Nuôi.

Đừng Bỏ Thực Phẩm. Đừng Bỏ Chất Lỏng.  
Đừng bỏ túi đựng thức ăn.

Bao bì phải sạch mới có thể được tái chế.

Có thể tái chế

Vui lòng Rửa  
sạch 

& Tái Chế!

Sạch! Dơ!
Rác

Tái chế Bỏ rời những thứ đã dùng hết và tráng sạch trong thùng tái chế, đừng đựng trong bao hay trong hộp. 

Thực phẩm+Những thứ có thể phân hủy  Thức Ăn Phân Hủy. Không còn là rác nữa!

Rác Xem trang sau để biết những thứ có thể sử dụng lại & tái chế. 

Cấm không được bỏ vào thùng rác thực phẩm và rác vườn, thùng tái chế và thùng rác thường những sản phẩm có chứa chất độc hại.
Không biết chắc nên bỏ rác vào đâu? Tìm hiểu tại trang www.seattle.gov/util/lookitup.

www.seattle.gov/util   206-684-3000   TTY 206-233-7241



www.seattle.gov/util   206-684-3000   TTY 206-233-7241

Những loại có ghi “CẨN THẬN (CAUTION),” “CẢNH BÁO 
(WARNING),” “NGUY HIỂM (DANGER)” hay “ĐỘC HẠI (POISON)” 
đều phải đổ bỏ ở những nơi thu nhận rác độc hại. 

Những chi tiết về cách đổ bỏ an toàn đồ dùng độc hại:  
206-296-4692 hoặc www.HazWasteHelp.org

Nhớt xe đã sử dụng: Miễn Phí 
Được bỏ miễn phí vào ngày đổ rác tái chế của quý vị.  
Đổ nhớt vào bình nhựa loại 1 gallon có nắp vặn chặt  
để bên cạnh thùng rác tái chế.  
Giới hạn: 2 bình cho mỗi lần đổ rác.

Đồ điện tử (Máy điện toán, TV, màn hình) 
Phải trả lệ phí. Gọi số 206-684-3000.

Đồ vật cồng kềnh (Nệm, bàn ghế, đồ  
điện gia dụng, v.v.)  
Phải trả lệ phí. Gọi số 206-684-3000.

Đồ dùng điện tử & điện thoại cầm tay
Pin
Nệm
Bóng đèn & ống đèn huỳnh quang
Quần áo, bàn ghế & đồ dùng trong nhà

Bao bì có bọt khí
Thuốc
Vật liệu xây cất
Gỗ sạch
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Rác Này Bỏ Vào Đâu? 

Được in trên giấy tái chế sau khi tiêu thụ 30-50%.  

Dịch Vụ Bỏ Rác Khác
Những người ở chung cư/condo: Hãy liên lạc với quản lý của quý vị về những dịch vụ này.

Hãy vào trang www.seattle.gov/util/lookitup để tái chế  
những đồ vật này tại các điểm bỏ rác tại địa phương.

Ngoài Rác

Những Đồ Dùng Độc Hại Không được phép bỏ vào thùng rác tái chế, rác làm vườn và rác thường.


