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Những Đòi Hỏi Về
Phục Vụ Thực Phẩm
TÁI CHẾ: Các doanh nghiệp ở Seattle không được phép vứt bỏ đồ có thể tái chế vào thùng rác thường.
Ủ PHÂN: Các doanh nghiệp ở Seattle không được phép vứt bỏ đồ có thể phân hủy vào thùng rác thường.

ĐỒ GÓI: Các doanh nghiệp phục vụ thực phẩm ở Seattle phải sử dụng loại đồ gói thực phẩm và
		 nước uống có thể phân hủy hoặc có thể tái chế.

Không Được Vứt Bỏ Đồ Có Thể Tái Chế Vào Thùng Rác Thường: Bộ Luật Thành
Phố Seattle (21.36.083)

Bắt buộc tất cả mọi doanh nghiệp phải để riêng giấy, thùng các tông, chai và lọ thủy tinh, ly nhựa và giấy, chai và
lọ nhựa, lon nhôm và thiếc, và rác làm vườn không được bỏ vào thùng rác thường. Không được vứt bỏ những đồ
vật này vào thùng rác thường (Bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng Bảy, 2014).

Không Được Vứt Bỏ Thức Ăn vào Thùng Rác Thường: Bộ Luật Thành Phố Seattle
(21.36.082)
Bắt buộc tất cả mọi doanh nghiệp phải để riêng tất cả thức ăn và giấy không dính thức ăn, thí dụ như giấy lau
miệng, khăn giấy và hộp pizza, không được bỏ vào thùng rác thường. Không được vứt bỏ những đồ vật này vào
thùng rác thường (Bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng Giêng, 2015).

Sắc Lệnh Về Đồ Gói Thực Phẩm: Bộ Luật Thành Phố Seattle (21.36.086)

1. Tiệm Ăn: Các nhà hàng và tiệm bán thực phẩm hoặc cung cấp thực phẩm đựng trong hộp sử dụng một lần rồi
bỏ bắt buộc phải dùng những vật liệu có thể phân hủy cho dịch vụ ăn uống. Những sản phẩm bằng nhựa hoặc
giấy có lớp nhựa chỉ có thể sử dụng cho dịch vụ ăn uống nếu sau khi sử dụng những sản phẩm đó vẫn còn
sạch để giữ lại cho tái chế.
2. Mua Mang Đi: Đồ gói đựng thức ăn mua mang đi có thể làm bằng vật liệu có thể tái chế hoặc có thể phân hủy.
(Bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng Bảy, 2010).
3. Cấm: Các doanh nghiệp bị cấm sử dụng đồ gói bằng nhựa xốp (StyrofoamTM). (Bắt đầu áp dụng từ ngày 1
tháng Giêng, 2009).
Giữ những vật liệu có thể tái chế và có thể phân hủy không đổ vào bãi rác giúp giảm bớt lãng phí và ô nhiễm. Bằng cách chuyển
qua đồ gói có thể tái chế hoặc có thể phân hủy, các doanh nghiệp có thể giảm rác của họ và tiết kiệm được tiền. Chỉ sử dụng đồ có
thể phân hủy trong dịch vụ của mình giúp cho doanh nghiệp có được lợi thế dễ dàng, để bỏ rác vào thùng đựng đồ phân hủy.

Liên lạc với Chương Trình Bảo Vệ Môi Trường bởi Doanh Nghiệp của Seattle Public Utilities
để được trợ giúp miễn phí và sử dụng các nguồn hỗ trợ cho việc tuân hành những sắc lệnh này.
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Các Nguồn Trợ
Giúp Miễn Phí

Vietnamese

Tiếng Việt.

C H O

Lấy bích chương và nhãn thùng đựng MIỄN PHÍ hoặc tự làm bích chương cho riêng quý vị bằng cách vào www.seattle.gov/util/ForBusinesses/SolidWaste/FoodYardBusinesses/Commercial/WastePosterOrderForm.

Thùng Rác Trong Bếp Nhà Hàng

Chỗ Ăn Uống Của Nhà Hàng (Một Bộ Ba Tấm)

Español

Alimentos
con capacidad
de Compost

Spanish

(Có nhiều ngôn ngữ)

Recolección Comercial
Alimentos

Verduras

Frutas

Cáscaras y huesos

Cáscaras de huevos,
cáscaras de nueces
(papel cartón)

Pasta y arroz

Pan y granos

Carne, pescado y lácteos

Papel para alimentos usado
Bolsitas
de té

Bolsas de papel, papel de
cocina y periódicos

Cajas de pizza con grasa y cajas de
cartón enceradas

Platos de papel sin recubrimiento
y servilletas

Posos y filtros
de café

Plantas
y flores

Embalaje aprobado para Compost*

*Embalaje probado para compost: www.resourceventure.org/foodpluscompostables

Ni Plástico. Ni Metal. Ni Vidrio.

Reciclaje

Basura

Coloque estos elementos en su contenedor de basura

Envoltorios
de plástico

Papel de
aluminio usado

Espuma

Coloque estos artículos en su contenedor de reciclaje

Cestas de
productos
alimenticios

Cajas y cartón

Cartulina

Papel
Tazas

Envoltorios

Paquetes de
condimentos

Utensilios

Guantes de
látex y plástico

Gomas elásticas
y ataduras
de alambre

Contenedores
Botellas de
Botellas y tarros
plásticos para
plástico
alimentos
(de cualquier color)

Latas de aluminio
y metal

Para más información, llame al 206-343-8505.
FC-8 BOH STD

Nhãn Thùng Đựng

Những Nơi Cung Cấp Dịch Vụ Đổ Rác

RECOLOGY CLEANSCAPES

WASTE MANAGEMENT

REPUBLIC

CEDAR GROVE

SEADRUNAR

ĐỔ RÁC | TÁI CHẾ | Ủ PHÂN

ĐỔ RÁC | TÁI CHẾ | Ủ PHÂN

TÁI CHẾ | Ủ PHÂN

TÁI CHẾ | Ủ PHÂN

TÁI CHẾ

206-250-7500

800-592-9995

206-332-7777

877-994-4466

206-467-7550

info@recologycleanscapes.com

recyclenw@wm.com

infoseattle@republicservices.com

help@cgcompost.com

info@seadrunarrecycling.com

Thông Tin Về Nơi Cung Cấp
Liên lạc với Chương Trình Bảo Vệ Môi Trường bởi Doanh Nghiệp của Seattle Public Utilities để biết thêm chi tiết về đồ gói, thùng rác,
và dịch vụ.

Đồ Gói

Thùng Đựng

Dịch Vụ Đổ Rác

Liên lạc để biết về các
nhà cung cấp và sản
xuất đồ gói có thể phân
hủy và có thể tái chế.

Liên lạc để biết về các
nhà cung cấp và sản
xuất thùng đựng trong
nhà.

Liên lạc để biết về các
nhà cung cấp dịch vụ
đổ rác có thể phân hủy
và có thể tái chế.
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