
Rác thực phẩm

Bã cà phê & giấy lọc Túi tràRau quả

Giấy dính thức ăn

Rác Làm Vườn & Cây Trồng

Hộp đựng pizza 
dính dầu mỡ

Thực Phẩm + Những Thứ Có Thể Phân Hủy
CĂN HỘ VÀ CHUNG CƯ

Bỏ những vật dụng này vào thùng rác thực phẩm và rác vườn của quý vị
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỂ THỨC ĂN TRONG THÙNG RÁC HOẶC THÙNG TÁI CHẾ

Mì sợi & cơm

Giấy vụng
(trộn lẫn với rác trong sân vườn)

Những loại túi có thể 
phân hủy

Vỏ trứng, vỏ quả hạch

Giấy dính thức ăn 
không ốp mặt

Trái cây

Túi giấy, khăn giấy  
& khăn ăn
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               Mẹo vặt về nhà  
                bếp ở mặt sau4

Câu hỏi về Cái gì có thể bỏ 
vào thùng rác? 

Hãy gọi đến Đường Dây Về Làm 
Vườn (206) 633-0224 
hoặc xem trang mạng 

www.seattle.gov/util/foodwaste

Tại sao thu gom rác thực phẩm?
Giảm rác thải: Một phần ba rác sinh hoạt của Seattle là rác thực phẩm. Thay 
vì chuyển đến bãi rác, hãy biến chúng thành phân hữu cơ để cải thiện đất tại 
các công viên và vườn ở địa phương. 

Môi trường: Ở bãi rác, rác thực phẩm tạo thành khí mê-tan— khí nhà kính 
mạnh gấp 22 lần so với khí CO2. Bỏ rác thực phẩm vào thùng rác và giúp bảo 
vệ khí hậu.

Chi phí: Tránh chi phí sửa chữa và thông cống đắt đỏ. Bỏ rác thực  
phẩm vào thùng rác thực phẩm thay vì thùng rác thông thường của quý vị. 
Điều này cũng tiết kiệm nước và điện!

Luật pháp quy định: Theo quy định của luật pháp Tiểu Bang, rác thực  
phẩm không được phép bỏ vào thùng rác thường. Các cư dân phải luôn  
có thùng rác thực phẩm và rác sân vườn để sử dụng.

Vỏ sò, ốc & xương

Bánh mì & ngũ cốc

Đừng Bỏ Đồ Nhựa. Đừng Bỏ Túi 
Nhựa Vào.  

Đừng Bỏ Kim Loại. Đừng Bỏ Đồ 
Thủy Tinh.  

Đừng Bỏ Chất Thải của Thú Nuôi.

Hoa & cây trồng trong nhà Lá, cành cây & cỏ cắt xén

Thịt, cá & các loại thực phẩm từ sữa



Tất cả cư dân tại Seattle đều được phục vụ đổ rác thực phẩm và rác 
sân vườn. Thùng rác thực phẩm và rác sân vườn được đổ hàng tuần. 
Sau đây là các mẹo vặt để việc thu gom rác thực phẩm 
trong bếp được dễ dàng:

Cho vào túi
Sử dụng túi giấy màu nâu trơn hoặc túi có thể phân hủy được chấp thuận để đựng rác thực phẩm.  
Cho túi đầy vào thùng rác thực phẩm và rác sân vườn. Xem trang www.seattle.gov/util/foodwaste để 
tìm danh sách các túi có thể phân hủy được chấp thuận. Cũng có ở nhiều cửa hàng tại địa phương.

Đựng nó
Sử dụng thùng đựng có nắp đậy kín để đựng rác thực phẩm. Đổ rác  
vào thùng rác thực phẩm và rác sân vườn, sau đó dội sạch và sử dụng lại thùng đựng.

Sử dụng báo
Dùng tạp chí gói rác thực phẩm và bỏ vào thùng rác.

Làm lạnh
Bỏ vào túi hoặc bọc rác thực phẩm. Sau đó cho vào tủ lạnh hoặc tủ đông  
cho đến khi bạn bỏ vào thùng rác.

Phủ giấy
Trong thùng rác, dùng giấy dính thức ăn, giấy vụn, tờ báo để 
phủ rác thực phẩm, hoặc rác sân vườn để không còn mùi hôi 
và côn trùng.

Mẹo vặt về kho dự trữ
Tại sao rác thải là một điều tốt?
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Lớp lót  
túi  
có thể phân hủy 
được  
để đựng  
rau quả.

KHÔNG ĐƯỢC bỏ túi nhựa vào thùng 
rác—chúng sẽ phá hủy phân trộn.

VI


