City of San José

Restaurant Rules
Help protect the Bay and keep our City clean.
Avoid citations and fines by following these simple rules.
Foam Food Service Ware (Styrofoam™)*

Foam Food Container Ordinance

• Use non-foam containers for both dine-in and takeout.
This includes:
• Cups

• Boxes

• Bowls

• Clamshells

• Plates

• Trays

• Choose the best alternative that meets your business
needs.

Fats, Oils, & Grease

• Use a state-licensed grease hauler to clean your
grease interceptor.
• Self-clean or professionally service grease traps.

Who must follow these rules?
Any business that sells food or drinks, including:
• Mobile Food Vendors

• Food Kiosks

• Caterers

• Bars & Pubs

• Coffee Shops

• Convenience Stores

• Liquor Stores

• Delis & Cafes

• Grocery Stores

• Supermarket Delis

• Restaurants

• Cafeterias

Questions?

Visit: www.sanjoseca.gov/restaurants
Call: (408) 945-3000
Email: watershedprotection@sanjoseca.gov

• Keep cleaning records on site.
• Collect used cooking oil and store it in your grease
waste bin for recycling.
• Wipe clean all dishes and utensils before washing
them.

~
SANJOSE
CITYOF

CAPITAL OF SILICON' VAUEY

Environmental Serv ices

In accordance with the Americans with Disabilities Act, City of
San José Environmental Services materials can be made available upon request in alternative formats, such as Braille, large
print, audio-tape or computer disk. Requests may be made by
calling (408) 535-8550 (Voice) or (800) 735-2929 (CRS).

Reglas Para Restaurantes
de La Ciudad de San José

Quy Tắc Nhà Hàng của
Thành Phố San José

Contribuya a proteger la bahía y a mantener limpia la
ciudad. Para evitar notificaciones y multas, siga las
siguientes reglas simples.

Giúp bảo vệ Khu Vịnh và giữ cho Thành Phố được sạch
sẽ. Tránh bị nhắc nhở và các khoản phạt bằng cách
tuân thủ những quy tắc đơn giản sau đây.

¿Quiénes deben cumplir con estas reglas? Toda empresa que
se dedique a la venta de alimentos o bebidas, incluidos los
siguientes:

Ai là người phải tuân thủ những quy tắc này? Bất kỳ
doanh nghiệp nào bán đồ ăn hay nước uống, bao gồm:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puestos de alimentos móviles y callejeros
Servicios de banquetes
Bares y tavernas
Cafeterías
iendas y licorerías
Delicatessen y cafeterías
Almacenes
Delicatessen dentro de supermercados
Restaurantes
Cafeterías
Puestos de comida

Ordenanza Sobre Contenedores de
Comida de Poliestireno Extendido
Utilice envases de alimentos que no
sean de poliestireno extendido tanto
para comer en el lugar como para
llevar. Estos incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Người bán hàng rong, người bán đồ ăn trên phố
Người cung cấp thực phẩm
Quầy bar, quán rượu
Tiệm cà phê
Cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán rượu
Cửa hàng đồ ăn nhanh, quán càfe
Cửa hàng tạp hóa
Cửa hàng đồ ăn nhanh trong siêu thị
Nhà hàng
Căng-teen
Ki-ốt thực phẩm

Envases de espuma para comida (Styrofoam™)*
Đồ phục vụ ăn uống bằng xốp (Styrofoam™)*

Sử dụng sản phẩm đựng đồ ăn không
phải bằng xốp cả khi ăn ở nhà hay ăn
ngoài. Sản phẩm này bao gồm:
•
•
•
•
•
•

Tazas
Recipientes
Platos
Cajas
Envases tipo conchas de almeja
Bandejas

Elija la mejor alternativa para satisfacer
las necesidades de su negocio.

Pháp Lệnh Về Sản Phẩm Đựng Đồ
Ăn Bằng Xốp

Tách
Bát
Đĩa
Hộp
Hộp cơm vỏ sò
Khay

Chọn phương án thay thế tốt nhất đáp
ứng nhu cầu công việc của quý vị.
*Aunque comúnmente se conoce la espuma como “Styrofoam”, el material
registrado con marca comercial y fabricado por DOW Chemical no se utiliza para
contenedores de comida.
*Mặc dù xốp được biết phổ biến như là “Styrofoam”, vật liệu có thương hiệu này
được sản xuất bởi DOW Chemical không chỉ sử dụng để làm đồ đựng thức ăn.

Lípidos, Aceites y Grasas

• Utilice un transportista de artículos de grasa con
autorización estatal para limpiar su interceptor de grasa.
• Limpie y mantenga adecuadamente los colectores de
grasa.
• Mantenga registros de limpieza en las instalaciones.
• Recoja el aceite de cocina utilizado y guárdelo en el cubo
de residuos de grasa para el reciclado.
• Limpie grasa y residuos de los platos y utensilios antes de
lavarlos.

¿Alguna pregunta?

Visite: www.sanjoseca.gov/restaurants
Llame al: (408) 945-3000
Correo electrónico: watershedprotection@sanjoseca.gov

Chất Béo, Dầu và Mỡ

• Thuê một hãng dịch vụ xử lý dầu mỡ được tiểu bang
cấp phép để dọn dẹp thùng đựng dầu mỡ của quý vị.
• Tự lau hoặc thuê dịch vụ chuyên nghiệp xử lý thùng
gom dầu mỡ.
• Lưu giữ hồ sơ dọn dẹp tại chỗ.
• Thu gom dầu ăn đã qua sử dụng và để trong thùng
dựng dầu thải để tái chế.
• Lau sạch tất cả bát đĩa và dụng cụ ăn trước khi rửa.

Có thắc mắc?

Truy cập: www.sanjoseca.gov/restaurants
Gọi: (408) 945-3000
Email: watershedprotection@sanjoseca.gov

