Hướng Dẫn Tái Chế
Recycling Guide

Giấy

Nhựa

• T hư từ, giấy từ văn phòng và trường học

Chai và bình:
• Chai nước, nước
soda và nước
trái cây
• Bình đựng sữa và nước trái cây
• Chai đựng sốt tương cà và sốt sa lát
• Chai đựng nước rửa bát và chai đựng
nước giặt
• Chai đựng dầu gội đầu, xà phòng và
kem dưỡng da

• Tạp chí và các danh mục sản phẩm
• Báo chí và tờ in rời
• Sổ danh bạ điện thoại
Hộp:
• Hộp các tông
• Hộp ngũ cốc và
hộp bánh quy
• Hộp đựng giày, hộp quà và
hộp đựng đồ điện tử
• Hộp kem đánh răng, hộp thuốc và
hộp đựng các đồ dùng nhà vệ sinh
khác

Hộp Bìa
Cứng
• Hộp đựng sữa
• Hộp đựng nước trái cây

Cốc và hộp đựng:
• Cốc đựng sữa chua, món tráng miệng
và trái cây
• Cốc và bát trong dùng một lần sạch
• Hộp đựng bơ thực vật, phô mai
cottage và các hộp đựng khác
• Hộp đựng sản phẩm, đồ ăn ngon và
đồ mang đi
Hộp/Thùng Đóng Gói:
• Các hộp/thùng đóng gói đồ chơi và
đồ điện tử trong, cứng

• Hộp đựng súp, nước
dùng và rượu vang

Kim Loại

Thủy Tinh

• L on/vỏ đồ hộp
đựng đồ ăn
và đồ uống

• Lọ và chai đựng
đồ ăn và đồ uống
Không chấp nhận: túi ni lông, màng bọc và bao phim thực phẩm • xốp nhựa
(Styrofoam™) • rác thức ăn • cốc và đĩa giấy • đĩa thủy tinh, cốc thủy tinh uống nước, kính
cửa sổ và đồ gốm • rác thải • hộp đựng các sản phẩm nguy hiểm

Tái chế ngoài gia đình

Recycling beyond the cart

Quyên tặng, bỏ đồ tại nơi thu gom và tái chế nhiều
hơn nữa
Tái chế tại nhà không phải là tiện lợi với tất cả mọi thứ. Mặc dù có thể gặp nhiều
khó khăn hơn để không cho những đồ vật này vào thùng rác, điều quan trọng là
cần tái sử dụng và tái chế chúng bởi chúng tạo lên một phần đáng kể trong tổng
lượng rác thải.

Quyên tặng
Quyên tặng các đồ vật có thể tái sử dụng cho các tổ chức từ thiện
là một cách tuyệt vời để giảm thiểu rác thải và giúp cộng đồng
của chúng ta. Ví dụ, một người trung bình vứt bỏ 70 pound (31.75
kilôgram) quần áo và các loại vải vóc khác mỗi năm. Quý vị có thể
quyên tặng quần áo, đồ chơi, đồ thể thao, sách, băng đĩa âm nhạc
và nhiều thứ hơn nữa. Tìm hiểu các cơ hội quyên tặng gần quý vị
tại hennepin.us/choosetoreuse.

Sử dụng các cơ sở bỏ đồ trong Quận Hennepin
Quận Hennepin có hai cơ sở bỏ đồ mà tại đó cư dân có thể bỏ các
đồ điện tử, thiết bị, rác thải nguy hiểm của hộ gia đình và nhiều
vật dụng khác. Các cơ sở này mở cửa cả năm. Để biết thêm thông
tin, hãy truy cập hennepin.us/dropoffs.

Hãy đến ngày bỏ đồ của thành phố chúng ta
Hầu hết các thành phố đều có sự kiện bỏ đồ đặc biệt nhận nhiều
đồ vật khó tái chế. Mặc dù các đồ vật được nhận và phí nhận đồ
khác nhau theo từng thành phố, các đồ vật thường được nhận tại
sự kiện làm sạch thành phố bao gồm thiết bị, pin, thảm, vật liệu
xây dựng, đồ nội thất, đệm, kim loại phế liệu và lốp xe. Hãy kiểm
tra với thành phố của quý vị để biết thông tin chi tiết.

Tái chế tại các nhà bán lẻ tham gia
Túi ni lông và màng bọc thực phẩm không được các chương trình
tái chế thu gom tại vỉa hè chấp nhận, nhưng hiện nay hầu hết các
cửa hàng tạp hóa và nhà bán lẻ lớn đều chấp nhận tái chế chúng.
Hãy tìm thùng đựng gần mặt trước cửa hàng.
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