Keep garbage out
of your recycling cart.
No ponga basura en su recipiente de reciclaje.
Xin đừng bỏ rác vào thùng xe đựng vật liệu tái chế
Garbage Only
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Garbage, such as leftover
food and diapers, cannot
be placed in recycling carts.
This ruins recyclables and
creates hazards for workers
who hand sort recyclables.

Basura tal como desechos de comida
y pañales no deben colocarse en el
recipiente de reciclaje. La basura
daña el material reciclable y pone
en peligro a los trabajadores que
apartan los reciclables a mano.

Make sure your carts
are collected:

Asegúrese que sus
recipientes se recojan:

Rác thải, chẳng hạn như thức ăn
thừa và tã lót, không được phép bỏ
vào trong thùng xe đựng vật liệu tái
chế. Nếu không, rác thải sẽ hủy hoại
vật liệu tái chế và tạo ra mối nguy
hiểm cho những công nhân dùng
tay lựa ra đồ tái chế.
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Use extra garbage stickers,
available at San José Libraries,
City Hall, Save Mart, Lucky and
Safeway stores.
Find out what’s recyclable or
order a larger garbage cart by
contacting your collection
company listed below:
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Compre etiquetas para Basura
Extra en las bibliotecas o en las
tiendas Save Mart, Lucky’s, y
Safeway en la Ciudad de San José.
Familiarícese con los materiales
que son reciclables u ordene un
recipiente de basura más grande.
Comuníquese con su compañía
de recolección, detallados en la
siguiente lista:

Downtown, north, east, and south San José
Centro, Norte, Este, y Sur de San José
Trung tâm, phía bắc, phía đông và phía nam San José

West San José
Oeste de San José
Phía tây San José

Ðể đảm bảo các thùng xe
của bạn được thu gom:
n

n

Hãy sử dụng nhãn rác dư, có bán
tại các thư viện, Tòa Thị Chính,
các tiệm Save Mart, Lucky và
Safeway ở San José.
Hãy tìm hiểu xem những đồ vật
gì có thể tái chế được hoặc yêu
cầu thùng rác lớn hơn bằng cách
liên lạc công ty thu gom của bạn
được liệt kê dưới đây:

California Waste Solutions
(408) 213-7800
www.calwaste.com

GreenTeam of San José
408) 282-4400
www.greenteam.com

Keep household hazardous waste out of your carts.
No tire los desechos domésticos peligrosos en sus recipientes.
Ðừng bỏ các chất thải gia dụng độc hại vào các thùng xe của bạn.
Schedule a free
drop-off appointment.
Haga su cita gratuita
para deshacerse de
estos artículos.
Hãy làm một cuộc hẹn
đem bỏ miễn phí.
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