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Đăng ký cho tin nhắc rác để khỏi phỏng
đoán ngày đổ rác!

NGOÀI LỀ ĐƯỜNG
Metro Recycling Information cung cấp hỗ trợ cho những loại rác thải
không thể để ngoài lề đường. Họ cũng có thông tin về cách ủ phân ở
vườn sau.
TÁI CHẾ RÁC KHÔNG ĐỂ NGOÀI LỀ ĐƯỜNG
— Nhiều vật liệu như đồ điện tử, thiết bị, Styrofoam™, túi ni-lon, hạt
mút chống va đập và nhựa cứng có thể được tái chế ở các khu tái chế
rác thải hoặc những công ty chuyên tái chế.
CHẤT THẢI NGUY HIỂM VÀ RÁC THẢI ĐIỆN
TỬ —
Hóa chất độc hại, bóng đèn compact fluorescent (CFL), máy tính, màn
hình và TV phải được mang tới những cơ sở có khả năng xử lý đúng
cách. Những chất thải này không nằm trong chương trình tái chế rác
bên lề đường.

NHẮC NHỞ NGÀY THU GOM RÁC

 Để xe rác thải màu xanh lục ra ngoài hàng tuần - ngay cả khi chưa
đầy.
 Để xe rác thải màu xanh dương và thùng rác thủy tinh màu vàng ra
ngoài chỉ khi chúng đã đầy.
 Đặt các thùng rác trong khu vực cách lề đường 3 feet trước 6h sáng.
 Dọn sạch thùng rác rỗng khỏi lề đường trong vòng 24 giờ.
 Những rác thải lớn không thể cho vào trong thùng rác của quý vị (ví
dụ như thiết bị gia dụng, đồ đạc, cành cây lớn hoặc gốc cây) có thể
được thu gom với mức phí thu thêm. Gọi công ty xử lý và tái chế rác
thải trước một tuần để biết chi phí ước tính.
 Quý vị có nhiều rác hơn? Quý vị có thể đặt thêm một thùng
hoặc túi rác vào ngày thu gom rác với mức phí $5, hoặc tăng lên một
thùng chứa rác với kích cỡ lớn hơn với mức phí $5–7 mỗi tháng.

THEO DÕI TRỌNG LƯỢNG

Thành phố Portland có quy định về giới hạn trọng lượng để đảm bảo sức
khỏe và an toàn của tài xế lái xe tải. Tài xế không thể nhấc những thùng
rác có trọng lượng vượt qua giới hạn.
Giới hạn trọng lượng tối đa
Thùng rác

Pounds

Thùng 20 gallon

35

Xe đẩy 20 gallon*

60

Thùng 32 gallon

55

Xe đẩy 35 gallon

85

Xe đẩy 60 gallon

135

Xe đẩy 90 gallon

175

PHÂN HỦY RÁC Ở SÂN SAU — Vụn cây cỏ và rau thừa
có thể để phân hủy tại sân sau của quý vị hoặc để vào xe đẩy rác thải
màu xanh lục. Đồ ăn như thịt, ngũ cốc, bơ sữa và xương nên được bỏ
vào xe đẩy rác.

PHÂN BIỆT
XE RÁC
HƯỚNG DẪN VỀ
VIỆC PHÂN HỦY,
TÁI CHẾ
VÀ THU GOM RÁC
Trực tuyến: www.portlandoregon.gov/bps/carts
Đường dây nóng: 503-823-7202
Email: wasteinfo@portlandoregon.gov

CHỌN THÙNG RÁC PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU
SỬ DỤNG CỦA GIA ĐÌNH QUÝ VỊ

Trực tuyến:
www.oregonmetro.gov/recycling
Đường dây nóng: 503-234-3000
Email:
mri@oregonmetro.gov
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XẤP XỈ

2

Được in trên giấy tái chế sau khi sử dụng

MỖI XE ĐẨY RÁC CÓ MỘT VAI TRÒ RIÊNG

TALL
Túi rác trong
bếp

XẤP XỈ

3

TALL
Túi rác trong
bếp

XẤP XỈ

4

TALL
Túi rác trong
bếp

XẤP XỈ

5

TALL
Túi rác trong
bếp

*Xe đẩy 20 gallon không dành cho những khách hàng thu gom rác bốn tuần một lần. Một số
khách hàng sử dụng dịch vụ 20 gallon sẽ nhận được xe đẩy rác 35 gallon đã được điều chỉnh.

Rác thải thu gom mỗi tuần khác
hoặc bốn tuần một lần

Xe đẩy rác phân hủy xanh lục, xe đẩy rác tái chế xanh dương và
thùng rác thủy tinh màu vàng được thu gom hàng tuần

CÓ

CÓ

CÓ

GIẤY Báo, tạp chí, danh mục hàng hóa, sổ điện thoại, hộp bìa cứng, giấy
ĐỒ ĂN THỪA Thịt, gia cầm, hải sản, xương, vỏ trứng, pho-mát, bánh
mỳ, mỳ ống, ngũ cốc, đậu, hạt, trái cây,
rau, bã cà phê,
thức ăn hỏng

Dĩa giấy, cốc uống cà phê, hộp trong tủ đá, hộp đựng thức ăn mang đi,
giấy gói, giấy lau mặt, Styrofoam™, túi ni-lon, đồ đựng bằng nhựa có
nhãn "có thể phân hủy", vỏ hải sản cứng, gỗ đã sơn hoặc nhuộm, gỗ dán,
bóng đèn huỳnh quang (incandescent)

Khăn giấy, giấy cuộn,
lọc cà phê,
túi trà,
hộp để pizza

vụn, hộp giấy đựng sữa, hộp đựng (sữa, nước ép, súp), giấy đã xén (phải đặt
trong túi giấy)

NHỰA

Chai có cổ
(từ 6 oz. trở lên),
chậu (từ 6 oz. trở lên),
chậu trồng cây
(từ 4" trở lên), xô (từ 5 gal. trở xuống)

KIM LOẠI Hộp thức ăn bằng nhôm,
thiếc hoặc thép, hộp sơn
bằng kim loại rỗng
và đã khô,
hộp sol khí rỗng,
foil nhôm, kim loại vụn
(nhỏ hơn 30" và nhẹ hơn 30 lbs)

PHẢI CHO VÀO TÚI Chất thải của thú nuôi, chất thải của mèo,
tã bỉm, các sản phẩm vệ sinh của phụ nữ, tro bụi, màn cưa, hạt mút chống
va đập, thủy tinh vỡ
ĐẶT TRONG ĐỒ ĐỰNG
ĐẬY NẮP KÍN Dầu mỡ trong

VỤN CÂY CỎ Cỏ dại, lá cây, cành leo, cỏ, cành cây nhỏ, hoa, cây trồng

bếp

trong nhà, nhánh cây cắt bỏ

CHỈ CÓ CHAI LỌ Để lẫn các màu với
nhau (để nguyên nhãn mác cũng được) vào
thùng rác thủy tinh màu vàng hoặc đồ chứa
bằng nhựa cứng khác có dán nhãn "chỉ đựng
thủy tinh"

NGAY CẢ KHI
MỘT SẢN PHẨM
BẰNG NHỰA CÓ GHI "CÓ
THỂ PHÂN HỦY",
VUI LÒNG KHÔNG BỎ
VÀO XE ĐẨY RÁC
MÀU XANH LỤC.
KHÔNG

Máy tính, màn hình và TV, chất thải độc hại, hóa chất, bóng đèn
compact fluorescent (CFL). Liên hệ Thông Tin Tái Chế Metro (Metro
Recycling Information) (503-234-3000) để tìm hiểu về cách vứt bỏ
những loại rác thải này.

KHÔNG

Túi ni-lon, chất thải của thú nuôi, chất thải của mèo, tã bỉm, đồ chứa "có
thể phân hủy", lượng lớn chất lỏng, dầu mỡ, đồ cồng kềnh, đá, đất, tro
bụi, cành cây lớn (dày hơn 4" và dài hơn 36"), rác thải gia đình.

KHÔNG

DẦU ĐỘNG CƠ

Chứa trong bình có tay cầm
đặt cạnh xe đẩy rác hoặc
thùng rác. Sử dụng nắp đậy
kín, đồ đựng bằng nhựa có
thể nhìn xuyên qua và nắp có
rãnh vặn (từ 1 gal. trở xuống).
Không trộn lẫn với các chất
lỏng khác.

Túi ni-lon, nắp nhựa, tã bỉm, hộp trong tủ đá, ly cà phê, chai đựng
thuốc trừ sâu hoặc trừ cỏ, bình nén propane, rác thải gia đình.
Bóng đèn, ly uống nước, lọ hoa, sứ, thủy tinh vỡ, nắp.

