PRSRT STD
US POSTAGE
PAID
PORTLAND OR
PERMIT NO 653

P298

THÔNG BÁO:
Chính sách mới của Portland
về đồ nhựa dùng một lần
có hiệu lực vào
Ngày 1 Tháng Mười, 2019

Đồ Dùng Một lần của Portland
Chính sách Giảm Đồ Nhựa
CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1 THÁNG MƯỜI, 2019
Các cơ sở kinh doanh ở Portland giờ đây không còn được phép
tự động đưa ống hút, que khuấy, dụng cụ ăn bằng nhựa hay
gói gia vị vào trong món ăn mà khách hàng gọi. Bây giờ, những
đồ này chỉ được cung cấp khi có yêu cầu.
Tất cả các cơ sở bán lẻ thực phẩm và đồ uống đều phải tuân
thủ, bao gồm cả các nhà hàng có chỗ ngồi cũng như nhà hàng
bán đồ ăn nhanh, xe bán đồ ăn dạo, quán bar, cửa hàng bán cà
phê/trà, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, khách sạn/nhà
nghỉ, các nhà thầu phục vụ nấu ăn tận nơi và dịch vụ
thực phẩm.
Nếu không tuân thủ sẽ bị phạt từ $100 to $500.
www.portlandoregon.gov/bps/reduceplastic
Nhìn bên trong để tìm một biển báo dành cho khách hàng của
quý vị.
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Có Hiệu lực Ngày 1 Tháng Mười, 2019

Chính sách Đồ Nhựa Dùng Một Lần
Các Câu hỏi Thường Gặp
Có thể đặt những đồ dùng này ở khu vực tự phục
vụ không?
Dĩa, thìa và dao nhựa có thể được đặt ở khu vực tự phục vụ của
khách hàng. Tuy nhiên, ống hút, que khuấy nhựa và các gói gia
vị không được phép đặt ở đó; các đồ dùng này luôn phải được
cất phía sau quầy phục vụ.
Còn các đơn hàng trực tuyến, gọi món mang đi, đặt hàng
trong đường lái xe qua, hay giao đồ ăn tận nhà
thì sao?
Quý vị phải hỏi khách hàng, trực tiếp hoặc trực tuyến, trước
khi cung cấp ống hút, que khuấy, dụng cụ ăn bằng nhựa hay
gói gia vị. Đừng quên bổ sung chức năng nhắc này vào bất kỳ
ứng dụng chuyển đồ ăn nào mà cơ sở kinh doanh của quý vị sử
dụng. Nếu quý vị không hỏi mà đưa cho một khách hàng các đồ
dùng này, cơ sở kinh doanh của quý vị có thể bị phạt.

www.portlandoregon.gov/bps/reduceplastic

Thế còn loại nhựa “có thể phân hủy” thì sao?
Nhựa “có thể phân hủy” cũng chỉ được cung cấp khi có yêu cầu
của khách hàng. Không có ngoại lệ nào cho các đồ dùng bằng
nhựa được gắn nhãn là “phân hủy sinh học,”“có thể phân hủy,”
hay “làm từ thực vật.”
Ống hút dành cho người khuyết tật
Một số người khuyết tật có thể gặp khó khăn hoặc không thể
uống được mà không có ống hút bằng nhựa. Ngay cả khi quý
vị muốn loại bỏ hoàn toàn ống hút nhựa, chúng tôi vẫn khuyến
nghị quý vị giữ một lượng ống hút nhỏ để cung cấp khi được
yêu cầu.
Thêm thông tin:
www.portlandoregon.gov/bps/reduceplastic
503-823-7202
wasteinfo@portlandoregon.gov
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