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RÁC PHÂN HỦY | ĐỒ ĂN THỪA VÀ RÁC TRONG SÂN VƯỜN

Bỏ những thứ này vào thùng rác phân hủy.

VỤN ĐỒ ĂN VÀ ĐỒ ĂN THỪA

CÂY TRỒNG VÀ RÁC TRONG 
SÂN VƯỜN 

TÁI CHẾ THỨC ĂN PHÂN HỦY KHÔNG KHÓ!

Đổ các loại thức ăn vụng vào 
thùng rác phân hủy. Rác phân 
hủy sẽ được lấy đi trong ngày 
thu rác phân hủy tiếp theo. 

Một thùng nhỏ đựng rác phân 
hủy

Một bình đựng trong nhà bếp có 
thể xài nhiều lần, chẳng hạn như 
1 cái bình nhựa cũ

Một bịch giấy hoặc một loại bịch 
phân hủy đã được phê duyệt

Nếu cần đổ thêm rác vườn: Để đổ thêm rác vườn, bạn sẽ phải trả thêm một khoản phí. Đựng phần rác 
vườn cần đổ thêm trong túi giấy chuyên dụng để đựng rác vườn hoặc các thùng chứa loại 32-gallon có 
tay cầm và nắp đậy (giới hạn 65lb). Viết lên trên bao bì chữ “Yard”. Chỉ được dùng túi giấy lớn để đựng 
rác trong vườn. Thức ăn vụn và giấy không có lớp tráng bóng phải được bỏ vào thùng rác phân hủy. 
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Đây là các loại thùng chứa 
bạn có thể dùng đề đựng 
thức ăn vụng trước khi bỏ 
vào thùng rác phân hủy:

GIẤY KHÔNG CÓ LỚP 
TRÁNG BÓNG

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BỎ ĐỒ NHỰA, DẦU ĂN, CHẤT THẢI THÚ NUÔI, ĐỒ THỦY TINH, KIM 
LOẠI HAY CHẤT LỎNG

Bao gồm:
•  Các loại dĩa, giấy, hộp đựng thức ăn và các loại thùng giấy 

không có lớp tráng bóng

Nếu giấy có dính thức ăn hoặc dầu mỡ nấu ăn vẫn có thể 
bỏ vào thùng rác phân hủy

Bao gồm:
•  Cây trồng, mảnh vụn cỏ xén và cây dại 

(Loại bỏ chậu nhưa, băng keo làm vườn hoặc dây cột xoắn)
•  Lá cây, cành cây, rễ cây và cây thông ngày lễ 

 (Cắt thành từng phần ngắn hơn 4 feet và đường kính bắt buộc phải 
nhỏ hơn 4 inches)

Bỏ đèn cầy ra khỏi lồng đèn bí ngô
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