DỊCH VỤ THU GOM RÁC

ĐỒ TÁI CHẾ HỖN HỢP

Bây giờ bỏ rác thực phẩm vào thùng rác màu xanh lá cây, cần bỏ ít rác thôi.

•

Bỏ đồ không đúng vào thùng nắp vàng là vấn đề khó
khăn. Nó làm giảm chất lượng và giá trị của vật liệu thu
thập được, có thể làm hỏng các thiết bị phân loại, đồng
thời có thể khiến cho phải đổ cả đống đồ trong xe tải
vào bãi rác.

•

Nếu quý vị không biết chắc liệu có thể bỏ món đồ nào
đó vào không, đừng bỏ vào cho đến khi quý vị có thể
tìm hiểu chức năng ‘Bỏ cái này
vào thùng nào?’ trên trang
mạng của Hội đồng thành
DA N H
phố hoặc Ứng dụng
S ÁC H
Recycling 2.0 App.

Trong tương lai, để phân biệt rõ hơn giữa hai thùng rác có nắp màu xanh lá cây đang sử dụng,
Hội đồng Thành phố sẽ thay thế các nắp màu xanh lá cây đậm bằng các nắp màu đỏ.
Thùng rác thải của quý vị sẽ được thu đổ hằng tuần.

✔

✘

Có thể bỏ những gì vào?

Không được bỏ những
gì vào?

✔

Có thể bỏ
đồ gì vào?
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•

Hội đồng thành phố thường xuyên kiểm tra thùng rác
để đóng góp ý kiến cho cư dân và đảm bảo cư dân bỏ
đúng đồ vào đúng thùng. Nếu quý vị thấy có miếng giấy
dán trên thùng nhà mình, điều đó có thể nghĩa là thùng
của quý vị có những món đồ không được bỏ vào. Miếng
giấy này không phải là giấy phạt.

•

Hội đồng thành phố và các đối tác tái chế của chúng tôi
liên tục làm việc để tìm thị trường cuối cùng mới ở địa
phương và cơ hội tái chế cho các đồ dùng gia đình.

•

Thùng rác tái chế của quý vị được thâu lượm hai tuần
một lần.

được bỏ
✘ Không
những gì vào?

RÁC THỰC PHẨM & RÁC VƯỜN

NHỰA : MÃ SỐ 3, 4, 6 & 7: GỒM HỘP XỐP VÀ KHAY
XỐP, BAO BÌ BẰNG BỌT BIỂN, TÚI ĐỰNG BÁNH MỲ,
MÀNG BỌC THỰC PHẨM, BÌNH NHỰA BÓP, GIẤY
BỌC BẰNG TẠP CHÍ

HỘP & KHAY NHỰA
POLIXETIREN, VÀ HỘP XỐP

ĐỒ CHỨA VÀ NƯỚNG BÁNH

HỘP THIẾC ĐỰNG SƠN, DẦU ĐỘNG
CƠ HOẶC RÁC HÓA HỌC

PIN

NHỰA: PET HOẶC PETE (MÃ SỐ 1), HDPE (MÃ SỐ 2) & PP (MÃ SỐ 5):
BAO GỒM BÌNH SỮA, BÌNH NƯỚC VÀ BÌNH ĐỰNG XÀ BÔNG GIẶT, VÀ
MỘT SỐ HỘP ĐỰNG ĐỒ ĂN

HỘP BÌA CỨNG ĐỰNG
SỮA/NƯỚC TRÁI CÂY VÀ
UHT/TETRA-PAKS

PHÂN THÚ CƯNG VÀ RÁC XẢ

LY UỐNG NƯỚC

BÓNG ĐÈN

TẤT CẢ CÁC LOẠI NẮP

NẮP

THUỶ TINH

NHỮNG ĐỒ CÓ THỂ TÁI CHẾ

GIẤY : BÁO, TẠP CHÍ, TỜ RƠI, QUẢNG CÁO, GIẤY TỜ VĂN
PHÒNG VÀ BÌ THƯ

TÃ LÓT & KHĂN LAU ƯỚT

TÚI NI LÔNG – RỖNG HAY
ĐỰNG ĐỒ TÁI CHẾ

CÁC CAN NHỰA MỀM CŨNG CÓ THỂ ĐƯỢC
THU GOM TẠI CÁC ĐIỂM THU GOM CỦA
COLES VÀ WOOLWORTHS. ĐỂ BIẾT THÊM
THÔNG TIN, VUI LÒNG TRUY CẬP
WWW.REDCYCLE.NET.AU

Những thứ cấm không được bỏ vào trong thùng rác
Năm 2019, Chính phủ Victoria đã cấm đổ vào bãi rác mọi loại rác điện tử. Quý vị không được bỏ
vào thùng rác nhà quý vị rác điện tử, bao gồm TV và thiết bị nhà bếp, đĩa CD, bóng đèn và hộp
mực máy in, mà phải mang chúng đến các địa điểm khác nhau. Vui lòng xem trang mạng của Hội
đồng Thành phố để biết chi tiết.

Vào trang mạng hobsonsbay.vic.gov.au/recycling hay gọi số 1300 179 944
để xem các phiên bản của tờ thông tin này bằng ngôn ngữ khác.

BÌA CỨNG : HỘP VÀ BÌA
CỨNG KHÔNG CÓ SÁP

NHÔM VÀ THÉP : LON VÀ HỘP
THIẾC, VÀ GIẤY BẠC (TRONG TRÁI
BANH CÓ ĐƯỜNG KÍNH 10CM)

CHÉN ĐĨA VÀ BÓNG
ĐÈN VỠ

BÌNH XỊT AEROSOL –
CÓ THỂ NỔ TRONG
QUÁ TRÌNH PHÂN LOẠI

VẢI & CÁC RÁC THẢI GIA ĐÌNH KHÁC

Tránh có rác thải ngay từ đầu
Nhiều người đã thay đổi thói quen hàng ngày của mình và mang theo túi và ly cà phê sử dụng lại.
Quý vị cũng có thể chọn mua các sản phẩm có ít bao bì hơn hoặc bao bì có thể tái chế lại thành sản
phẩm mới. Hãy xem Hướng dẫn Tránh có Rác thải trên trang mạng của Hội đồng Thành phố để biết
chi tiết.
Vào trang mạng hobsonsbay.vic.gov.au/recycling hay gọi số 1300 179 944
để xem các phiên bản của tờ thông tin này bằng ngôn ngữ khác.

GIẤY & BÌA CÁC TÔNG CÓ
SÁP HOẶC CHẤT PHỦ KHÁC

NỒI & CHẢO KIM LOẠI

TÁI CHẾ THUỶ TINH

RÁC THỰC PHẨM & RÁC VƯỜN
Việc sử dụng thùng rác có nắp màu xanh lá cây nhạt để bỏ rác thực phẩm và rác vườn
mỗi năm sẽ giúp tránh phải đổ khoảng 8.000 tấn rác thải ra các bãi rác. Rác trong các
thùng rác màu xanh lá cây được đưa đến một nơi để tái chế thành các vật liệu hữu ích, ví
dụ như phân ủ và chất điều hòa đất, để rồi đưa chúng quay trở lại trái đất.
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Thùng rác xanh sẽ được thu đổ mỗi hai tuần.

✔

Có thể bỏ những gì vào?

✘

Bỏ rác thủy tinh nhà quý vị vào thùng rành riêng cho chúng sẽ giúp tái chế thủy tinh
thành các bình và chai mới, và, trong một số trường hợp, thành vật liệu cho các dự án
đường bộ và đường sắt. Hầu hết thủy tinh đều có thể tái chế nhiều lần mà không bị
mất đi đặc tính của chúng.
Thùng rác thủy tinh của quý vị được thu gom bốn tuần một lần.

Không được bỏ những
gì vào?

✔
TRÁI CÂY & RAU (NẤU
CHÍN & SỐNG)

THỊT, HẢI SẢN & XƯƠNG
(NẤU CHÍN & SỐNG)

CAM QUÝT, HÀNH
& TỎI

BÃ CÀ PHÊ & BÃ
TRÀ RỜI

TÚI NHỰA (CÓ THỂ
PHÂN HỦY & PHÂN
HỦY SINH HỌC)

TÚI CÀ PHÊ &
TÚI TRÀ

Có thể bỏ những gì
vào?
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được bỏ vào
✘ Không
những gì?

HỘP ĐỰNG & BAO BÌ
THỰC PHẨM

NÚT CHAI, NẮP CHAI &
NẮP BÌNH

ĐỒ CHỨA VÀ NƯỚNG
BÁNH

CHAI NƯỚC HOA

MẢNH VỠ SÀNH SỨ

KÍNH CỬA SỔ

LY UỐNG NƯỚC

KIM LOẠI, THỦY TINH, NHỰA &
BÌA CÁC-TÔNG

BÌNH THỦY TINH (KHÔNG CÓ NẮP ĐẬY)

SỮA & VỎ TRỨNG

BÁNH MÌ, MÌ ỐNG,
NGŨ CỐC & GẠO

CÀNH CÂY, NHÀNH CÂY
& VỤN TỈA CÂY

CỎ DẠI, CỎ, LÁ & HOA

KHÚC GỖ LỚN (TRÊN 300MM) &
GỖ ĐÃ QUA XỬ LÝ

TÃ & KHĂN LAU ƯỚT

PHÂN THÚ CƯNG VÀ
RÁC XẢ

DỤNG CỤ LÀM VƯỜN &
CHẬU

BÌNH THỦY TINH (KHÔNG CÓ NẮP ĐẬY)
THANH GỖ NHỎ (KÍCH THƯỚC TỐI
ĐA: 100MM X 300MM)

GẠCH, BÊ TÔNG & GẠCH
VỤN

TRO & ĐẤT

Tránh lãng phí thực phẩm

Được bỏ thuỷ tinh trong suốt màu xanh & nâu

Nghiên cứu cho thấy trung bình mỗi hộ gia đình có thể giảm được hơn một nửa số rác thực phẩm.
Vui lòng xem trang mạng của Hội đồng Thành phố để biết các mẹo và đường dẫn.

Vui lòng rửa sạch tất cả các bình và lọ để giúp ngăn ngừa ô nhiễm. Vui lòng xem trang mạng của
Hội đồng Thành phố để biết cách vứt bỏ bóng đèn.

Vào trang mạng hobsonsbay.vic.gov.au/recycling hay gọi số 1300 179 944
để xem các phiên bản của tờ thông tin này bằng ngôn ngữ khác.

Vào trang mạng hobsonsbay.vic.gov.au/recycling hay gọi số 1300 179 944
để xem các phiên bản của tờ thông tin này bằng ngôn ngữ khác.

