Các chất có thể phân hủy*

Dịch vụ chở hàng & nhận hàng
cồng kềnh (425) 259-0044

Không có nhựa, kim loại hoặc thủy tinh. Không bao nhựa hoặc nhãn sản xuất.

Đồ ăn bỏ đi

Hải sản & các loại vỏ
Thịt & xương

Bánh mì, mì sợi & cơm

Sản phẩm từ sữa &
trứng

Trái cây & rau quả

Rác thải sân vườn & từ gỗ chưa được xử lí
10

/20

15

Cỏ, lá, cây, hoa, cỏ dại & các cành cây

Đũa, tăm & que kem

Giấy dính thức ăn bẩn & chưa được xử lý

Cặn cà phê, giấy lọc & túi trà

Hộp giao hàng pizza

Dĩa giấy

Khăn giấy & Giấy chùi miệng

Sản phẩm phân hủy được chấp nhận
COMPOSTABLE
Biodegradable
Products Institute®

US Composting
Council
®

CHỈ CÓ Sản phẩm phân hủy tuân theo tiêu chuẩn ASTM D6400 hoặc ASTM D6868
Hội Kiểm Tra & Vật Liệu Mỹ (ASTM)
Vietnamese/Tiếng Việt
*Đã được phê duyệt cho chương trình thu thập thực phẩm/rác sân vườn của thành phố.

everettwa.gov/recycling • (425) 257-7205 • recycle@everettwa.gov

®

Dọn dẹp thức ăn thừa trở nên dễ dàng
Mẹo cho các thùng rác trong nhà:

Đổ rác: Đổ thùng đựng rác có thể phân
hủy trong nhà mỗi ngày hoặc cách mỗi
ngày.
Làm lạnh: Làm lạnh hoặc đông lạnh
thức ăn bỏ đi cho đến ngày đổ rác, đặc
biệt là thịt hoặc cá bỏ đi.
Làm sạch: Rửa sạch nấm mốc có thể
nhìn thấy hoặc thức ăn thừa bị mắc kẹt
sau khi đổ. Làm sạch thùng rác với xà
phòng một lần mỗi tuần. Rắc vào trong
một số baking soda để hút mùi hôi.
Lót đệm: Đặt một ít giấy vụn, tờ báo hay
khăn giấy dưới đáy của thùng rác để hút
ẩm. Hoặc sử dụng một bao giấy hoặc
bao có thể phân hủy để lót thùng rác.
Bao có thể phân hủy

Tái chế dành cho đồ không đặt ở lề đường

Không thủy tinh, kim loại hoặc nhựa. Không bao nhựa
hoặc nhãn sản xuất.

Tái chế bao nhựa & giấy bóng kiếng
plasticfilmrecycling.org

Đặt đồ dùng tráng nhựa cho các dịch vụ thực phẩm & nhãn sản xuất trong thùng rác thải.

Đồ dùng cho các dịch
vụ thực phẩm

Nhãn sản xuất

Giấy tráng nhựa thì không thể phân hủy hoặc tái chế.

Thông tin về việc phân hủy: everettwa.gov/recycling • (425) 257-7205 • recycle@everettwa.gov

