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Lý Chất Thải Rắn

Thông Báo về Dịch
Vụ năm 2023

HỘP THỰC PHẨM BẰNG KIM
LOẠI VÀ LON NƯỚC GIẢI KHÁT

Thông Tin Liên Lạc
HỘP GIẤY

GIẤY VÀ HỘP CÁC
TÔNG TỔNG HỢP

Dịch Vụ Khách Hàng
Trình báo các vấn đề về dịch vụ hoặc bỏ
lỡ ngày thu gom vào ngày làm việc tiếp theo
trước 4:30 chiều tại
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recyclingtrash/solid-waste-feedback-form
gọi số 703-802-3322, TTY 711 hoặc gởi email
DPWESTrashCS@fairfaxcounty.gov
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CHÉN CỐC VÀ CÁC LOẠI HỘP
CHỨA BẰNG MÚT XỐP VÀ NHỰA

PIN

Department of Public Works and Environmental Services
Solid Waste Management Program
12000 Government Center Pkwy, Ste 458
Fairfax, VA 22035

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

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng mở cửa Thứ
Hai-Thứ Sáu, từ 7:30 sáng đến 4:30 chiều, ngoại
trừ các ngày lễ theo quy định của Quận.
Trang web
Quét mã QR để truy cập Trang
Web Rác Thải & Tái Chế của
Quận Fairfax.
Thời Tiết Khắc Nghiệt/Tình Huống Khẩn Cấp
Việc thu gom rác và rác tái chế có thể bị tạm
ngưng trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt
hoặc các tình huống khẩn cấp.
Lịch Nghỉ Lễ
Các dịch vụ thu gom rác thông thường, rác tái
chế, cành cây và rác cồng kềnh được cung cấp
vào tất cả các ngày lễ ngoại trừ Ngày Giáng Sinh.
Sở Công Chánh
và Dịch Vụ Môi Trường

CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ
• Thùng rác màu xám chỉ dành cho rác thải sinh hoạt.
• Thùng rác màu xanh dương chỉ dành cho rác tái chế.
• Đặt thùng rác trước nhà trễ nhất là 6 giờ sáng vào
ngày thu gom và cất đi trong vòng 24 giờ sau khi
được thu gom.
• Chỉ có rác đựng trong thùng rác do Quận cấp mới
được thu gom.

THU GOM CHẤT
THẢI SÂN VƯỜN
• Mỗi năm từ ngày 1 tháng Ba đến ngày 24 tháng
Mười Hai, chất thải sân vườn (cỏ, lá và vụn cây
sau khi tỉa) phải được thu gom riêng.
• Có thể sử dụng các thùng cứng được chỉ định
cho chất thải sân vườn hoặc túi đựng chất thải
sân vườn bằng giấy phân huỷ sinh học.

• Liên lạc bộ phận dịch vụ khách hàng để biết thêm
thông tin về dịch vụ bổ sung tại www.fairfaxcounty.
gov/publicworks/recycling-trash/trashrecyclingcontainer-request

• Cành cây/Cành dài—không phải gỗ tấm!
Không có tre!
• Rác Cồng Kềnh—đồ nội thất, gỗ, thảm, nệm và tre
• Rác Thải Điện Tử—điện thoại, TV, máy tính &
thiết bị ngoại vi, camera

• Chất lỏng, bao gồm nước thải/chất thải tự hoại

• Đồ Gia Dụng Kim Loại và các rác thải kim loại khác

• Chất thải độc hại bao gồm sơn, dầu, asbestos,
các chất thải hóa học khác, pin

• Phế thải xây dựng và phá dỡ (vách thạch cao, ván
lợp, vật liệu lợp, vật liệu cách nhiệt, bê tông)
• Xác động vật
• Thủy tinh bị vỡ (phải được đóng hộp/dán kín và
dán nhãn “thủy tinh”)
• Chất thải y tế độc hại sinh học

CÂU LẠC BỘ PURPLE CAN

Vì các lý do dan toàn, phải có khoảng trống ít nhất
20 feet ở tất cả các phía (kể cả phía trên). Không để
rác thải bên dưới đường dây điện hoặc cành cây.
• Thiết bị gia dụng có chứa chất làm lạnh

Dưới đây là những vật liệu không được phép đựng
trong thùng rác hoặc thùng tái chế.

• Phụ tùng ô tô và lốp xe

Dịch vụ của quý vị bao gồm năm [5] lần thu gom đặc
biệt miễn phí từ 2 yard khối trở xuống. Đặt lịch thu gom
đặc biệt trực tuyến hoặc qua điện thoại. Các đống rác
phải được phân loại (cành cây để riêng, kim loại để
riêng, không trộn lẫn).

Các Loại Hình Thu Gom:

Vật Liệu Không Được Chấp Nhận

• Bình khí nén (bất kỳ kích thước nào)

THU GOM ĐẶC BIỆT

• Nếu lượng chất thải sân vườn không nhiều, quý vị
có thể buộc thành bó (chiều dài không quá 4 feet
và trọng lượng không quá 50 pound).

Để biết thêm thông tin, vào xem
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/special-pick-up

• Cành cây không được có đường kính lớn hơn 6 inch.
• Chất thải sân vườn không bao gồm đất, mùn, đất
lẫn cỏ, gốc cây, toàn bộ cây, cành lớn, cành dài
hoặc tre.
• Vui lòng không sử dụng quá 10 túi.
• Nếu có nhiều hơn 4 bó chất thải sân vườn thì quý
vị cần đặt lịch thu gom đặc biệt.

FAIRFAX RECYCLES

LUÔN ĐƯỢC
THÔNG BÁO
Ghi danh để nhận thông tin mới nhất qua email
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recyclingtrash/trash-collection-e-updates

Hãy tái chế chai lọ thủy tinh tại các địa điểm đổ rác
thủy tinh thuận tiện của chúng tôi.

Một ấn phẩm của Quận Fairfax, VA 2022

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recyclingtrash/glass

Để yêu cầu thông tin này ở định dạng khác, hãy gọi số
703-324-5230, TTY 711

Bản Tin Fairfax Recycles được soạn thảo dành cho
bất cứ ai muốn giảm rác thải và sống bền vững hơn.
Quý vị có thể ghi danh tại
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recyclingtrash/subscribe-fairfax-recycler

