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Nếu trong thùng rác công nghiệp có số lượng lớn rác có thể tái chế sẽ  
bị phạt $50.  

Hãy ý thức để giảm bớt rác và cải thiện chương trình tái chế của quý vị.

Thành Phố Seattle nghiêm cấm các doanh nghiệp vất bỏ những  
rác có thể tái chế và phân hủy vào thùng rác. 

Muốn biết thêm chi tiết và muốn yêu cầu sự trợ giúp miễn phí để cải thiện chương trình tái chế,  
xin liên lạc với Chương Trình Bảo Vệ Môi Trường của Doanh Nghiệp tại Seattle Public Utilities.

Những Bắt Buộc Về Ủ Phân & Tái Chế 
Trong Doanh Nghiệp Những Bắt Buộc  
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KHÔNG ĐƯỢC BỎ VÀO THÙNG RÁC

NHỮNG BẮT BUỘC VỀ TÁI CHẾ TRONG CÔNG 
NGHIỆP CÓ HIỆU LỰC VÀO THÁNG BẢY 2014

NHỮNG BẮT BUỘC VỀ Ủ PHÂN TRONG CÔNG 
NGHIỆP CÓ HIỆU LỰC VÀO THÁNG GIÊNG 2015

SMC 21.36.082

Ủ PhânTái Chế
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Hướng Dẫn Về Tái Chế

Những Nơi Cung Cấp Dịch Vụ Đổ Rác

Tái Chế Tại Nơi Làm Việc Dịch Vụ Bỏ Rác
• Hỏi những nơi bán hàng xem họ 

có những loại đồ dùng có thể tái 
chế hoặc phân hủy và những đồ 
có ít bao bì hay không.

• Liên lạc với dịch vụ lấy rác để tìm 
hiểu về những đồ gì có thể tái chế 
hoặc ủ phân.

• Hướng dẫn nhân viên cách soạn 
riêng từng món đồ đã dùng trong 
nhà bếp.  
 
 

• Ghi nhãn rõ ràng ở những thùng 
đựng. Dùng những hình cụ thể cho 
thấy món đồ đó bỏ vào đâu ở chỗ làm.

• Để cả ba thùng (tái chế, ủ phân, và 
rác) gần nhau tại một chỗ chính.

• Để những thùng đựng trong nhà bếp 
là nơi sẽ cần dùng đến, chẳng hạn 
như để gần chỗ chuẩn bị thức ăn và 
chỗ rửa chén. 

• Dùng những vật dụng loại bền để 
đựng thức ăn.

• Hãy giảm bớt dịch vụ đổ rác. Không 
trả tiền cho thùng trống. 

• Khóa thùng chứa rác (dumpster) 
hoặc thùng rác ở những chỗ đông 
người qua lại để ngăn ngừa những 
người đổ rác bất hợp pháp.

• Tái chế nhiều có thể tiết kiệm tiền 
cho quý vị. Liên lạc với nơi cung 
cấp dịch vụ để yêu cầu dịch vụ.   

• Liên lạc với những nơi cung cấp 
dịch vụ ở bên dưới để yêu cầu dịch 
vụ đổ rác.

RECOLOGY CLEANSCAPES
ĐỔ RÁC | TÁI CHẾ | Ủ PHÂN

WASTE MANAGEMENT
ĐỔ RÁC | TÁI CHẾ | Ủ PHÂN

REPUBLIC
TÁI CHẾ

CEDAR GROVE
TÁI CHẾ | Ủ PHÂN

SEADRUNAR
TÁI CHẾ

(206) 250-7500 (800) 592-9995 (206) 332-7705 (877) 994-4466 (206) 467-7550
info@recologycleanscapes.com recyclenw@wm.com infoseattle@republicservices.com help@cgcompost.com info@seadrunarrecycling.com
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Hướng Dẫn Về Tái Chế  
& Ủ Phân

 yGiảm Bớt Rác: Tránh sử dụng những 
loại đồ dùng một lần rồi bỏ. Thay vào đó 
hãy dùng những loại có thể sử dụng lại, 
có thể tái chế và có thể phân hủy.
 yỦ Phân & Tái Chế: Hai dịch vụ này  
rẻ từ 30-50% hơn dịch vụ đổ rác.

THÊM NHIỀU RÁC VÀ ÍT Ủ PHÂN & TÁI 
CHẾ NHƯ VẬY TIỀN ĐỔ RÁC SẼ TỐN 
NHIỀU HƠN

BỚT RÁC VÀ THÊM Ủ PHÂN & TÁI CHẾ 
NHƯ VẬY TIỀN ĐỔ RÁC SẼ TỐN ÍT HƠN

BZ714

Tôi vất bỏ số lượng rác tương tự.  

Tôi chỉ cần bỏ chúng vào những thùng 

riêng khác nhau và như thế sẽ tiết kiệm 

được tiền. #SeattleGreenBiz
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