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• Giảm chi phí vì dịch vụ thu gom rác thải cao hơn dịch vụ thu gom rác có thể phân hủy.
• Bảo vệ môi trường bằng cách không bỏ đồ ăn thừa vào bãi rác, thay vào đó chuyển hóa 

chúng thành đất trồng cây.

• Rửa hộp chứa thường xuyên
• Mỗi khi bỏ đồ ăn thừa vào hộp chứa, 

bỏ thêm một lớp báo hoặc giấy ăn để 
thấm chất lỏng

Khi quý vị thu gom đồ ăn thừa và bỏ chúng vào thùng rác có thể 
phân hủy, quý vị giúp:

Ở trong bếp, quý vị có thể thu gom đồ ăn thừa bằng bất cứ hộp chứa nào; 
sau đó bỏ đồ ăn thừa vào thùng rác có thể phân hủy của tòa nhà quý vị ở. 
Quý vị có thể dùng lại nhiều lần hộp chứa đồ ăn thừa trong bếp.

Mẹo để giảm mùi hôi:

Các hộ gia đình ở Seattle phải có dịch vụ thu gom cho đồ ăn thừa. 
Cư dân Seattle nên bỏ đồ ăn thừa vào thùng rác có thể phân hủy và 
KHÔNG bỏ vào thùng rác thải. 

seattle.gov/utilities/wheredoesitgo (trang web bằng tiếng Anh)
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Quý vị có thể bỏ đồ ăn thừa trực tiếp vào hộp chứa hoặc có thể lót hộp 
với một trong những nguyên liệu sau:

Để dùng dịch vụ biên, phiên dịch, 
xin gọi số 206-684-3000.
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• Đặt hộp chứa vào tủ đông hoặc tủ lạnh
• Đậy nắp kín
• Rắc baking soda vào hộp chứa

Mẹo thu gom đồ ăn thừa



Làm thế nào để nhận biết bao này:

Các loại bao sau không được chấp nhận trong thùng rác có thể phân hủy:

Bao phân hủy được là bao đặc biệt có thể phân hủy bằng vi khuẩn 
và các vi sinh vật sống khác. Bao này có thể giúp việc thu gom đồ ăn 
thừa dễ dàng hơn. Việc sử dụng bao này là không bắt buộc.

Để dùng dịch vụ biên, phiên dịch, 
xin gọi số 206-684-3000.

AP11-VIE-04-21seattle.gov/utilities/wheredoesitgo (trang web bằng tiếng Anh)

• Bao được ghi  nhãn rõ ràng “compostable” 
và thường có màu xanh hoặc nâu. 

• Bao được bán ở hầu hết các cửa hàng thực 
phẩm, hiệu thuốc và cửa hàng bán đồ gia 
dụng.

• Bao ny-lon thường

• Bao có nhãn “degradable” hoặc 
“biodegradable” - chúng có chứa nhựa 

• Bao ny-lon đựng rau quả từ cửa hàng

Bao phân hủy được 
(compostable) là gì? 


