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

Rác thải được đưa ra bãi rác
Nhựa không thể tái chế

Xốp Polystyrene
Nhựa số 6

Gói gia vị & các đồ sử dụng
một lần

Ruy băng, cái nơ, dây gói
quà bằng kim loại

Bao, giấy gói đồ ăn vặt &
giấy bóng kiếng

Chai thuốc Rx

Ziploc®, túi sản xuất, nhựa &
thực phẩm đông lạnh

Hộp đựng chất thải nguy hiểm
đã được sử dụng hết

Dụng cụ bẳng nhựa &
ống hút

Giấy tráng nhựa

Hộp nước trái cây, hộp đựng sữa
& hộp được khử trùng

Hộp thực phẩm đông lạnh

Nhãn dán sản xuất

Đồ dùng dịch vụ thực phẩm

Không thể tái chế hoặc phân hủy

15

/20

10

Tã lót & sản phẩm vệ sinh

Rơm hoặc đá cho mèo đi vệ sinh
hoặc chất thải vật nuôi

Sơn latex
Đã được hút ẩm hoặc làm cứng.
Không nắp.

Các loại nắp đậy

Nhôm dính đồ ăn bẩn

Đồ gốm, đồ thủy tinh, Pyrex®, bóng đèn, Gương & kiếng cửa sổ

Bình phun hóa chất

Các lựa chọn khác như là Tái sử dụng/Tái chế có thể áp dụng cho một số loại rác thải; xem terracycle.com

everettwa.gov/recycling

•

(425) 257-7205

•

recycle@everettwa.gov

Tại sao lại không để nguyên vật liệu ngoài bãi rác?
Hai phần ba của chất thải khu dân cư của chúng ta bao gồm rác trong sân, thức ăn bỏ đi, rác thải từ gỗ, giấy, các thùng
bìa cứng.1 Giảm chất thải và tái chế có thể làm giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên, và làm
giảm nhu cầu cơ sở xử lý rác.2
Nhiều sản phẩm phổ biến mà chúng ta sử dụng trong hộ gia đình chứa các thành phần có khả năng nguy hiểm và cần xử lý
đặc biệt. Sản phẩm là Chất Thải Gia Dụng Nguy Hiểm (HHW) nếu nhãn dán nói: Cẩn thận- Cảnh báo- Nguy hiểm-Độc hại.
Cách xử lý HHW đúng cách sẽ ngăn ngừa sự ô nhiễm có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta hoặc môi trường.

Chất Thải Gia Dụng Nguy Hiểm

Trạm vứt HHW
MIỄN PHÍ với khu dân cư

3434 McDougall Avenue, Everett
(425) 388-6050
snoco.org/solidwaste

Giờ làm việc: Thứ Tư - Thứ Bảy: 7:30 am – 4 pm
Chấp nhận: Pin Alkaline, Lithium, NiCad và axit chì, chất chống đông, sản phẩm
dành cho xe ô tô, hộp butan, đồ dùng theo sở thích, các sản phẩm lau chùi gia
dụng, các chất lỏng có thể gây cháy, đèn huỳnh quang/CFLs, sản phẩm dành cho
sân vườn, sơn & các vết bẩn bẳng dầu, các đồ dùng dành cho hồ tắm và spa, bình
ga propane, pháo sáng, các chất làm loãng & dung môi.

Tái chế tại các trạm chuyển giao

Đường sân bay

Hạt phía Bắc*

10700 Minuteman Drive
Everett

Tây Nam

19600 63rd Avenue NE
Arlington

21311 61st Place W
Mountlake Terrace

Chấp nhận: Thiết bị không có chất làm lạnh, Chất chống đông, Pin Alkaline & axit chì, bìa cứng, dầu nấu ăn đã được sử dụng,
Chai & lọ thủy tinh, Nhớt xe & Bộ lọc, giấy trộn lẫn, báo, bình ga Propane, phế liệu kim loại (8 feet hoặc ít hơn), nhôm, lon
thép & thiếc. Phí đổ rác: Rác thải sân vườn/rác thải từ gỗ chưa được xử lý. *Vật dụng được chấp nhận bị hạn chế do xây dựng

Dịch vụ tái chế & đổ rác không đặt ở lề đường

Tái sử dụng Quần áo/Nội thất
Tặng cho tiệm bán đồ cũ hoặc trực tuyến tại
2good2toss.com, craigslist.com, swap.com

Đổ rác các vật dụng làm lạnh
(Tủ lạnh & tủ đông)
1800recycle.wa.gov

Tái chế bao nhựa & giấy bóng kiếng
plasticfilmrecycling.org

1 EPA's Advancing Sustainable Materials Management: Facts and Figures 2013. http://1.usa.gov/USmsw
2 U.S. Environmental Protection Agency Waste Reduction Model (WARM) 2015.

Thông tin về tái chế: everettwa.gov/recycling

•

Vietnamese/Tiếng Việt

www3.epa.gov/warm

(425) 257-7205

•

recycle@everettwa.gov

