QUẬN SAN DIEGO HƯỚNG DẪN TÁI CHẾ

HÃY TÁI CHẾ!
Không dành cho Giấy ăn/Khăn ăn

Hộp giấy carton/thùng bằng
giấy bìa cứng được xếp xẹp
Thùng carton đựng Sữa,
Nước trái cây và Súp

NHỰA

túi

Chai, ly, ống và hộp
đựng bằng nhựa

THỦY TINH

Không dành cho
nhựa/bọc nylon

Không dành cho Kính cửa
sổ, Gốm sứ hoặc Ly thủy
tinh

Polystyrene
Các miếng xốp bằng
foam

KIM LOẠI

GIẤY

Giấy báo, Tạp chí, Thư từ
quảng cáo & Giấy văn phòng

Bình/hũ bằng Thủy tinh
(Màu hoặc trong)

Không dành cho
lon/thùng đựng sơn,
trừ khi đã khô hẳn

Bình/hũ bằng
Sắt & Nhôm
Các bình xịt đã
sạch trống
Trống

Hãy Tái chế ĐÚNG CÁCH! Giữ Vật phẩm Tái chế của
Quý vị:
SẠCH TRỐNG
Không dính
hoặc dính ít
thức ăn.

KHÔ RÁO
Không
dính chất
lỏng

LỎNG LẺO
KHÔNG bỏ tái
chể các túi
nhựa/bọc nylon.

Có câu hỏi? Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.WasteFreeSD.org
hoạc gọi số tổng đài miễn phí 1-877-R-1-EARTH (1-877-713-2784)
Hướng dẫn này được in trên giấy có hàm lượng tái chế 30% với mực làm từ đậu nành.

QUẬN SAN DIEGO HƯỚNG DẪN TÁI CHẾ

Bao nylon/Màng bọc bằng nhựa
Muỗng nĩa & ống hút bằng nhựa
Sản phẩm có thể phân hủy
Bao bì thực phẩm bẩn
Ly uống cà phê
Đồ thủy tinh trong gia đình
Chất thải từ động vật
Tã

THÙNG RÁC
XANH (HỮU CƠ)

RÁC THẢI

HÃY PHÂN LOẠI CÁC MÓN SAU!

CHẤT HỮU
CƠ TẠI NHÀ*

Rác sau khi tỉa
cây & bụi cây

RÁC NGUY HẠI THẢI
TỪ HỘ GIA ĐÌNH

Vụn cỏ sau khi
cắt
Lá cây

Rác thân lá cây
từ dọn vườn
Thức ăn bỏ ra
*Hãy gọi số 1-877-R-1-EARTH để tìm hiểu về cơ hội
giảm giá thùng làm phân hữu cơ

Các bình khí Propane & Helium
Các sản phẩm độc hại, Gây cháy,
Ăn mòn
Kim và ống tiêm
Thuốc
Dầu động cơ
Pin, Ắc quy
Đèn huỳnh quang & CFL
Các bình xịt còn chưa sạch trống
Truy cập trang mạng www.WasteFreeSD.org để biết địa điểm thu gom hoặc xử lý

Quyên góp, Tái sử dụng hoặc Trả lại các mặt hàng này:
Quyên góp Vải,
Quần áo,
và các Thiết
bị

Tái sử dụng
Các hạt xốp và
bọc bong bóng
hoặc Trả lại cho
Người bán

Tái sử dụng
Các bao nhựa
hoặc Trả lại
cho Người bán

Có câu hỏi? Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.WasteFreeSD.org
hoạc gọi số tổng đài miễn phí 1-877-R-1-EARTH (1-877-713-2784)
Hướng dẫn này được in trên giấy có hàm lượng tái chế 30% với mực làm từ đậu nành.

