RÁC TÁI CHẾ
Các vật dụng này phải bỏ vào thùng rác tái chế

GIẤY VÀ GIẤY CÁC-TÔNG

ĐỒ NHỰA
CHAI, LỌ, ỐNG, LY

Bao gồm:
• Sách bìa giấy, danh mục và các loại tạp chí
• Giấy gói quà không có lớp tráng bạc
Làm dẹp tất cả các loại thùng giấy (Không nên cột chung lại)
Loại bỏ bao bì bằng nhựa khỏi các hộp đựng thức ăn khô

KIM LOẠI

Bao gồm:
• Bình đựng thuốc thông thường (có thể mua tại quầy)

ĐỒ NHÔM VÀ THIẾC, KIM LOẠI VỤNG VÀ GIẤY
BẠC SẠCH

• Chậu cây nhựa và thùng nước loại 5-gallon (Không tái chế đất)
Vét sạch thức ăn và chất lỏng (Không giữ lại nắp đậy)

(Không tái chế bình đựng thuốc đươc cấp từ bác sĩ)

ĐỒ THỦY TINH

CHAI VÀ LỌ
Bao gồm:
•Dụng cụ và đồ dùng nhỏ bằng kim loại không hoạt
động được. (Giới hạn bởi 2ft. x 2ft. x 2ft. và 35 lbs.)
•Chai xịt có khí nén đã xài hết
Nắp để trong lon, uống cong lon xuống.
Không được bỏ kim loại bén hoặc có dầu mỡ; gói giấy bạc
chung lại thành một quả banh.

Vét sạch thức ăn và chất lỏng. (Không cần tháo nhãn)

MẸO VẶT KHI TÁI CHẾ RÁC
• Vét sạch và tráng sơ hết tất cả các cặn thức ăn. Không cần tháo nhãn.
• Chỉ nên bỏ rác tái chế vào thùng rác tái chế. Không cần đựng trong túi và hộp. Như vậy, rác tái chế sẽ được phân loại dễ dàng hơn
tại trung tâm tái chế.
• Đổ thêm rác tái chế? Không cần phải trả thêm khoản phí nào, bạn có thể đặt thêm rác tái chế vào một thùng riêng hoặc một
thùng giấy bên lề đường cạnh thùng rác tái chế của bạn.
• Không cần bận tâm đến những mã số tái chế rác, hãy tái chế đồ nhựa theo hình dáng của chúng!
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