TÁI CHẾ DÒNG KÉP

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

Xếp giấy riêng biệt từ những thùng bị trộn lẫn.

Tái chế nhựa, kim loại & thủy tinh trong thùng rác đựng chai & lon

Lon/giấy nhôm , chảo làm bánh/đồ ăn*

Lon thép & thiếc

Chai & thùng nhựa

Chai & lọ thủy tinh

Rác tái chế cần được đổ đi, rửa sạch, làm khô & không được bao bọc. Không nắp đậy.
Giấy & bìa cứng trong thùng giấy trộn lẫn

10/2015

Giấy báo

Bìa cứng (đã được làm bẹt ra)

Giấy trộn lẫn:
Thư rác, tạp chí, sách bìa mỏng, hộp thức ăn/soda, bao giấy & phong bì

Giấy khô & không được bao bọc , không dính đồ ăn, Băng dính, Dây thừng & dây buộc. Không có nhựa, kim loại hoặc thủy tinh.
*Giấy nhôm được cuộn tròn 2” hoặc lớn hơn

Vietnamese/Tiếng Việt

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

KHÔNG CHO NHỮNG NGUYÊN VẬT LIỆU NÀY VÀO THÙNG RÁC TÁI CHẾ!

Các loại nắp đậy
Bình phun hóa chất
Hộp đựng chất thải nguy hiểm
đã được sử dụng hết
Sơn Latex
Đã được hút ẩm hoặc làm cứng.
Bỏ vào thùng rác thải.
Hộp thực phẩm đông lạnh
CDs, DVDs &
hộp đựng

Hộp nước trái cây, hộp đựng sữa &
hộp được khử trùng
Bao nhựa hoặc giấy bóng kiếng
Xốp Polystyrene
Nhựa số 6

Đồ gốm, đồ thủy tinh, Pyrex®, bóng đèn, Gương
& kiếng cửa sổ
Hộp giao hàng Pizza

Nhãn dán sản xuất

Dịch vụ tái chế & đổ rác không đặt ở lề đường
Tái chế đồ điện tử
ecyclewashington.org
Đổ rác vật sắc nhọn (ống chích)
snoco.org/solidwaste
Đổ rác y tế
takebackyourmeds.org
Tái chế bao nhựa & giấy bóng kiếng
plasticfilmrecycling.org

Ống đèn huỳnh quang/CFLs
lightrecyclewa.org

Thông tin về tái chế: everettwa.gov/recycling • (425) 257-7205 • recycle@everettwa.gov

