Để xem danh sách đầy đủ các vật liệu có thể tái chế,
hãy truy cập trang: SanJoseRecycles.org

Nhựa

Giấy

Kim loại

Thủy tinh

Ba Mẹo để Tái Chế Sạch
1

Khi nghi ngờ,
hãy tìm hiểu tại
SanJoseRecycles.org

2

Trút hết toàn bộ và
vét sạch đồ ăn dư
vào thùng rác trước
khi bỏ vào thùng để
đồ tái chế.

3

Không bỏ thức ăn
hoặc chất lỏng vào
thùng để đồ tái chế.

Bỏ Những Thứ Này
Ra Khỏi Thùng Rác
Tái Chế Của Quý Vị

Túi và Giấy
Gói Đồ Ăn Vặt

Túi, Bao, và
Màng bọc nhựa

Hộp xốp

Hộp đựng Thực
Phẩm dính bẩn

Tã trẻ em và Chất
Thải Từ Vật Nuôi

Thu Gom Rác Miễn Phí

Rác Thải Gia Dụng Độc Hại

Lấy hẹn thu gom các đồ vật lớn miễn phí tại
sanjoseca.gov/thugomrac

Lấy hẹn để đem bỏ miễn phí. Truy cập trang
hhw.org hoặc gọi số (408) 299-7300

Rác
Tại San José, rác từ thực phẩm được phân loại tại
các cơ sở chuyên biệt để làm phân hữu cơ.
Bỏ vào bao tất cả các loại thực phẩm, vật liệu dính
bẩn bởi thực phẩm, và các sản phẩm có thể phân
hủy và đặt chúng vào thùng đựng rác của quý vị.

Các Chỉ Dẫn Để Rác
Ra Bên Ngoài Đúng Cách
Tìm hiểu làm sao để rác ra bên ngoài
đúng cách để thu gom tại trang
sanjoseca.gov/mfd

Giảm Bớt Rác Thải
Muốn tìm hiểu thêm về các cách giảm
bớt rác thải? Hãy truy cập trang
sanjoseca.gov/nowaste

Chi Phí Thu Gom
Muốn biết thêm thông tin về chi phí thu
gom rác của quý vị? Tìm hiểu thêm trên
trang sanjoseca.gov/utilityrates

Các Công Ty Thu Gom
Tái Chế và Rác Thải
Cần liên hệ với công ty thu gom rác của
quý vị hoặc muốn biết ngày thu gom rác?
Hãy truy cập trang sanjoseca.gov/lookup

Để Biết Thêm Thông Tin, Hãy Truy Cập trang:

SanJoseRecycles.org hoặc gọi số 408-535-3500

