Hướng Dẫn Tái Chế
Tái Chế Hỗn
Hợp

Giấy Báo, tạp chí, thư và phong bì (có
cửa sổ), giấy/vụn văn phòng, thùng giấy,
thùng giấy các tông xếp phẳng

Rác

Rác Cốc/nắp cà phê, đĩa giấy/nhựa, hộp đựng
thức ăn, dụng cụ phục vụ ‘có thể phân hủy’, ly
giấy uống nóng và lạnh, ống hút, muỗng nĩa
dao nhựa, túi nhựa

Chai và Lọ Thủy
Tinh

Chai và Lọ Thủy Tinh Đặt đồ thủy tinh
vào thùng riêng. Bỏ nắp đậy. Nhãn OK.
KHÔNG bình hoa, ly uống hoặc bóng đèn.

Không chắc chắn phải làm gì với một
món đồ?
Dùng Tài Liệu Những Gì Để Tái Chế và Ở Đâu?

WashingtonCountyRecycles.com/WTRW
hoặc gọi 503-846-3605 để tìm hiểu làm thế
nào để vứt bỏ bất kỳ món đồ nào, bao
gồm:

Kim loại Lon nhôm, thiếc, và thép đã rửa,
lon aerosol rỗng, giấy nhôm sạch, kim loại
phế liệu

Rác Vòi nước tưới, gỗ đã qua xử lý, chất thải
vật nuôi, rác mèo, tã lót, bao bì / khay đựng
thức ăn đông lạnh, nút/nắp nhựa

Đồ nội thất, quần áo,
giày dép và các đồ
gia dụng khác

Điện tử, thiết bị gia
dụng và pin
Nhựa Bình xô (5 gallon và nhỏ
hơn) và bồn (6 oz hoặc lớn hơn)
đã rửa
KHÔNG túi nhựa, hộp nhựa, polystyrene, hộp
đựng thức ăn có thể phân hủy, ly cà phê hoặc
nắp đậy, hộp hoặc khay đựng thức ăn đông lạnh,
nắp nhựa, cốc uống nóng hoặc lạnh, đĩa/cốc
bằng nhựa, dụng cụ nhựa, hộp đựng, hoặc ly
(thủy tinh nên để trong một thùng riêng).

Rác Bóng đèn sợi đốt, thủy tinh vỡ, gốm sứ,
bình hoa, ly uống
KHÔNG đồ điện tử, máy tính, màn hình, TV, chất
thải nguy hại, hóa chất, vật y tế sắc nhọn như kim
tiêm, bóng đèn huỳnh quang hoặc pin. Dùng Tài
Liệu Những Gì Để Tái Chế và Ở Đâu? hoặc gọi
503-846-3605 để tìm nơi nhận những món đồ này

Chất thải nguy hại
trong gia đình,
thuốc men và các
vật y tế sắc nhọn

5 món cần tránh khỏi thùng tái
chế của bạn:

WashingtonCountyRecycles.com | 503-846-3605

