ZERO

Phân Loại Rác Tái Chế Ở Hoa Thịnh Đốn

HƯỚNG DẪN
Yêu Cầu Phân Loại Rác Tái Chế cho Doanh Nghiệp

Cung cấp thùng
đựng rác tái chế
dễ sử dụng

Thông tin hàng năm
về cách phân loại rác
tái chế.

Treo bảng chỉ rõ
những loại rác được
bỏ vào thùng đựng
rác tái chế.

Lưu ý, các loại vật dụng sau KHÔNG được bỏ vào thùng đựng rác tái chế:
•

Bao đen

•

Rác độc hại

•

Bao, giấy gói và màng bọc làm từ chất liệu ni lông *

•

Dây dợ (dây, ống, mắc áo)

•

Xà bần

•

Rác điện tử

•

Rác dọn vườn

•

Pin

•

Chất liệu vải (ga gối, quần áo, thảm)

•

Đồ đạc nội thất

*Bao rác làm bằng ni lông trong không màu để đựng rác sạch và rỗng thì được.
Để biết thêm thông tin về phân loại rác tái chế ở Hoa Thịnh Đốn, xin ghé:
zerowaste.dc.gov
Để biết thêm thông tin chung về Sở Công Chính, xin ghé:
dpw.dc.gov

Theo dõi @dczerowaste #ZeroWasteDC

ZERO
WASTE

TĂNG RÁC TÁI
CHẾ

GIẤY

NHỰA

THỦY TINH

KIM LOẠI

Chai lọ / hũ
(tất cả đều phải sạch và rỗng)
*Không nhận cửa sổ
hoặc đồ men/gốm

Thép, nhôm
Chai/lon/bình
(tất cả đều phải sạch và
rỗng)
*Không nhận thùng sơn

Chuẩn bị rác phế thải tái chế thế nào
Rác tái chế phải
sạch và rỗng

Không bỏ rác tái chế
vào bịch. Để rác rời

Để biết thêm thông tin về rác tái chế ở Hoa Thịnh Đốn, ghé
trang zerowaste.dc.gov.
Ghé trang dpw.dc.gov để tìm hiểu thêm thông tin chung về
Phòng Công Trình Công Cộng.

Ấn dẹp thùng
các tông rỗng

✓ Không bỏ lẫn: bịch ni
lông, quần áo, dây dợ
(dây cáp, đây điện), đồ
điện tử và pin
Follow @dczerowaste
#ZeroWasteDC

