
Danh mục rác phế thải phải tái chế ngày càng mở rộng.
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Cung cấp các 
thùng đựng rác 

tái chế.

Cung cấp thông tin 
hàng năm về cách 

tái chế rác và 
những đồ rác phế 
thải được tái chế.

Treo bảng chỉ 
chỗ đặt thùng 

rác tái chế.

Yêu cầu tái chế rác phế thải
Xem mặt sau để biết các qui định mới

Các yêu cầu tái chế rác phế thải áp dụng cho các cơ sở thương mại, chính phủ, và cư dân.

• Căn hộ chung cư
• Chung cư đồng sở hữu condo
• Ký túc xá trường đại học
• Cơ sở hỗ trợ đời sống

• Tòa nhà văn phòng

• Cửa hàng bán lẻ và trung tâm mua sắm

• Các cơ sở y tế

• Khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ

• Các cơ sở công nghiệp và nhà kho

• Các tòa nhà thuộc các cơ sở tôn giáo

• Trường học tư và bán công

• Trường cao đẳng và đại học

• Các tòa nhà có nhiều mục đích sử 
dụng

• Các cơ sở có qui mô lớn  khác 
(bảo tàng, sân vận động, trung 
tâm hội nghị)

Theo dõi @dczerowaste #ZeroWasteDC

Để biết thêm thông tin về tái chế rác phế thải ở Hoa 
Thịnh Đốn, hãy ghé zerowaste.dc.gov

CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI CÁC CƠ SỞ CHUNG CƯ



ĐỒ GIẤY
Ly và hộp

Hộp các tông cắt xếp dẹp
Hộp sữa, nước hoa quả, súp

Báo, tạp chí
Sách, danh bạ điện thoại

Thư rác và giấy văn phòng
 * (tất cả đồ phế thải không được có gì ở 

trong và phải được tráng sạch)
*Không nhận giấy ăn

ĐỒ NHỰA
Ly và hộp

Chai và nắp chai
Đồ phế thải lớn

*

(tất cả đồ phế thải không được có gì ở 
trong và phải được tráng sạch)  

*Không nhận đồ xốp
*Không nhận ống hút hoặc đồ bếp nhỏ

ĐỒ KIM LOẠI
Thép và nhôm

Chai lọ/Lon/Hộp
 (tất cả đồ phế thải không được 

có gì ở trong và phải được tráng 
sạch)

*Không nhận thùng sơn

ĐỒ THỦY TINH
Chai lọ, hũ thủy tinh
(tất cả đồ phế thải không được 
có gì ở trong và phải được 
tráng sạch)
*Không nhận kiếng cửa sổ
hoặc đồ sành sứ

C á c h  X ử  L ý  R á c  P h ế  T h ả i

HOA THỊNH 
ĐỐN 

KHÔNG 
RÁC B Ớ T  R Á C ,  

TĂNG TÁI CHẾ RÁC PHẾ THẢI.

Danh sách các loại rác phế thải được tái chế ở Hoa Thịnh Đốn đã được mở rộng. Cư dân bây 
giờ có thể tái chế nhiều loại rác hơn và giúp Hoa Thịnh Đốn trở nên sạch hơn, xanh hơn!

 Đồ phế thải
không được có
gì ở trong và
phải được tráng
sạch

 •Không bỏ rác phế thải vào trong 
bịch. Bỏ rời vào trong thùng rác phế 
thải.
LỜI KHUYÊN: trả bịch ni lông lại các 
cửa hàng có tham gia chương trình tái 
chế.

 Không tái chế đồ nhỏ hơn 2” x 2”.
* Không nhận đồ bếp nhỏ,

ống hút, hộp nhỏ đựng nước
trộn hoặc gia vị.

 Chỉ tái chế các đồ có
trong danh sách.
Thắc mắc? Ghé 
zerowaste.dc.gov
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Để biết thêm thông tin về tái chế rác phế thải ở Hoa 
Thịnh Đốn, hãy ghé zerowaste.dc.gov
Để biết thêm thông tin chung về Phòng Công Trình Công Cộng Hoa 
Thịnh Đốn, hãy ghé:
dpw.dc.gov

Theo dõi @dczerowaste #ZeroWasteDC

Không nhận bịch ni lông




