
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 

MILK 

I 

QUY ĐỊNH VỀ TÁI CHẾ
T Ạ I  F A I R F A X  C O U N T Y

Chương trình thùng rác tái chế đặt ở lề đường được thiết kế nhằm thu gom các loại vật liệu cụ thể. Danh sách dưới đây 
bao gồm các đồ vật có thể tái chế mà bạn lúc nào cũng nên cho vào trong thùng rác. Làm cho chúng rời ra, sạch sẽ, và
khô ráo - không bao giờ để trong túi nhựa. Để các vật liệu không được cho phép hoặc bị ướt, bẩn, các chất dính trong
thùng rác làm giảm khả năng tái chế các vật liệu khác. Bạn có thể để lại nắp đậy và nhãn mác trên các thùng chứa. 
Nếu không chắc chắn vật đó có thể tái chế được không khi bỏ vào thùng rác, hãy nhớ, "Khi nghi ngờ, hãy bỏ nó ra." 
Để tránh vương vãi rác, hãy dùng thùng chứa có nắp đậy. Các công ty thu gom tư nhân phục vụ cộng đồng chúng ta 
mang rác có thể tái chế đến các cơ sở phân loại. Các cơ sở này thường có có khả năng phân tách và liệt kê các đồ vật
được chấp nhận để tái chế. Các đồ vật dưới đây được chấp nhận rộng rãi và nên LUÔN được bỏ vào trong thùng rác. 

LUÔN BỎ VÀO TRONG THÙNG RÁC Ở LỀ ĐƯỜNG

CHAI LỌ VÀ THÙNG NHỰA
(VỚI NẮP ĐẬY)

HỘP THỰC PHẨM BẰNG KIM 
LOẠI VÀ LON NƯỚC GIẢI KHÁT

GIẤY VÀ HỘP CÁC TÔNG HỘP GIẤY
TỔNG HỢP

*Đối với các đồ đặc biệt như hộp thực phẩm dạng bình đựng, kiểu vỏ sò và các loại nhựa khác, xin vui lòng liên
hệ với người vận chuyển. 

Không còn cho phép bỏ thủy tinh vào thùng rác ở lề đường. Thủy tinh bị vỡ 
trong quá trình thu gom, làm hỏng máy phân loại, và làm giảm giá trị của các vật 
liệu tái chế khác trong quá trình tái chế một luồng. Vui lòng bỏ chai thủy tinh và 
các loại lọ sang thùng rác tái chế màu tím chỉ dành cho thủy tinh được đặt khắp 
nơi trong khu vực. Chai lọ thủy tinh đã được thu gom sẽ được tái chế để sử dụng 
trong các dự án của quận và các ứng dụng nhiều lợi ích khác. Nếu bạn chọn 
không bỏ chai lọ thủy tinh vào thùng màu tím, xin vui lòng đặt chúng vào thùng 
rác. Bản đồ các khu vực đặt thùng rác màu tím có sẵn trên nền tảng trực tuyến 
tại www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/glass.

Giảm rác thải bằng cách mua ít sản phẩm dùng một lần. 

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash 

G I Ả M .  T Á I  S Ử  D Ụ N G .  T Á I  C H Ế .

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/glass


 

 

  

 

GIỮ CHO MÔI TRƯỜNG CHUNG 
LUÔN SẠCH SẼ VÀ LÀNH MẠNH 

Một số đồ phế thải không bao giờ nên bỏ vào trong thùng rác tái chế ở lề đường. Túi nhựa có thể gửi lại cho các 
cửa hàng tạp hóa, quần áo, giày dép và các thiết bị gia dụng nhỏ có thể để quyên góp. 

KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC BỎ VÀO THÙNG RÁC TÁI CHẾ Ở LỀ ĐƯỜNG 

TÚI NHỰA, MÀNG BỌC VÀ BAO THỦY TINH TÚI THỰC PHẨM VÀ KIM TIÊM VÀ RÁC 
BÌ ĐÓNG GÓI VỎ BỌC THẢI Y TẾ 

MÓC TREO, ỐNG CAO
SU VÀ DÂY CÁP 

GIẤY NGHIỀN 

QUẦN ÁO PIN 

TÃ 

CHÉN CỐC VÀ CÁC LOẠI HỘP 
CHỨA BẰNG MÚT XỐP VÀ NHỰA 

BAO BÌ TỔNG HỢP 

Một số đồ phế thải có thể được tái chế nhưng không được bỏ vào thùng rác ở lề đường. Trạm chuyển nhượng 
I-66 tại Fairfax và khu xử lý rác I-95 tại Lorton có chấp nhận các loại điện thoại và thiết bị điện tử, sơn, pin, rác 
thải nguy hiểm từ các hộ gia đình, phế liệu dạng kim loại, dầu ăn, dầu động cơ, và các loại khác. Vứt các loại rác 
đúng chỗ sẽ bảo vệ người thu gom rác và môi trường. 

Để biết thời gian và địa điểm của cơ sở, vui lòng truy cập www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash 
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