
Cách sử sự đồ 
ăn dư thừa   

Thức ăn dư thừa bao gồm: 
• Trái cây, rau củ, bánh mì, các 
loại mì Ý, hạt ngũ cốc.

• Vỏ trứng, đậu.
• Bột cà phê, trà. 
• Thịt, cá, vỏ tôm, vảy cá, 
xương. 

• Sữa, bơ, phô mai

Các loại giáy tan huỷ gồm có:
• Khan giầỳ chùi bếp
• Đĩa giấy (loại không sáp)
• Giấy báo có thể tan huỷ
• Hộp pizza có dính dầu mỡ?
• Giấy đã bị xé bỏ
• Túi giấy cùng với thức ăn bỏ đi

Dân cư Seattle 

Để biết thêm thông tin, xin vui 
lòng liên hệ (206) 684-3000 
hoặc truy cập địa chỉ website ở 
www.seattle.gov/util

 

Tôi có thể làm gì?
Làm theo những 
bước này để giúp 
làm nghẹt đường 
ống và cống rãnh

1. Đổ dầu, mỡ và chất mỡ 
cặn vào lon hay keo có 
nắp đậy chặc rồi bỏ vào 
thùng rác.

2. Dùng giấy báo hoặc 
khăn giấy để lau sạch 
hết mỡ, dầu, cặn dư rồi bỏ vào thùng cỏ, 
cây, đồ ăn dư.

3. Trước khi rửa chén, 
dĩa nên gạt bỏ đồ ăn 
dư thừa luôn cả mỡ, 
dầu và chất béo vào 
thùng rác hoặc để 
dùng làm phân bón.

4. Dùng lưới chặn ở bồn rửa để cản đồ ăn 
dư trong khi rửa chén. 

Thức ăn dư thừa bao gồm:
Trái cây, rau củ, bánh mì, các 

Tôi có thể làm được:

Làm theo những điều này đế tránh 
làm nghẹt đường cống và rãnh:
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 Đừng để mỡ, dầu và chất béo 
trôi xuống cống nhà bạn!

ngăn trừ 

F.O.G.™



F.O.G. viết tắt cho
F.O.G. là viết tắt cho Fats (mỡ), 
Oils (dầu), Grease (chất béo)  
hay thường có trong các loại thức ăn, 
nguyên liệu nấu ăn mọi ngày. Nếu dứng 
đường cống, rãnh như đường rác sẽ đem 
đến sự thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống 
cống, rãnh thành phố. 

Đừng để F.O.G. làm 
nghẹt cống nhà bạn.

F.O.G. bỏ vào ống cống có thể 
làm nghẹt tới một phần ba hệ 
thống cống rãnh ở Seattle, dẫn 
đến sự ô nhiễm môi trường sống 
và sức khoẻ cộng đồng. 

Mỗi gia cư đều có trách nhiệm trả 
chi phí về vấn đề lien quan cống 
rãnh nghẹt dựa vào dự luật thành 
phố số 21.16. Đó là những chi phí 
có thể bao gồm đến sự thiệt hại 
của chung và riêng. 

là gì?
F.O.G. ảnh hưởng đến 

tôi như thế nào?

F.O.G. 
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