CHÚ Ý

CÁC DOANH NGHIỆP Ở ALAMEDA, ALBANY, BERKELEY, CASTRO VALLEY,
EMERYVILLE, FREMONT, HAYWARD, LIVERMORE, OAKLAND, ORO LOMA SANITARY
DISTRICT, PIEDMONT, PLEASANTON, SAN LEANDRO &
CÁC KHU CHƯA HỢP NHẤT CỦA QUẬN ALAMEDA

TÁI CHẾ VÀ PHÂN HỦY SINH HỌC LÀ BẮT BUỘC.
TUÂN THỦ LUẬT ĐỂ TRÁNH PHẢI HẦU TÒA VÀ BỊ PHẠT TIỀN.
Người quản lý/chủ sở hữu những bất động sản thương mại có thể phải hầu tòa, và có
thể bị phạt tiền, đối với những vi phạm sau đây:
1. Không cung cấp thùng chứa và dịch vụ với đủ số lượng, kích thước và tần suất cho các vật
liệu có thể tái chế.
2. Vất bỏ những vật liệu có thể tái chế sau đây trong rác thải: giấy các-tông, giấy báo, giấy
trắng, giấy hỗn hợp có thể tái chế, vật đựng thức ăn và đồ uống bằng thủy tinh có thể tái
chế, hộp thức ăn đồ uống bằng kim loại (nhôm và sắt), chai lọ nhựa PET (#1) và HDPE (#2).
3. Mới! Các doanh nghiệp và tổ chức tạo ra một số lượng đáng kể* rác hữu cơ (mảnh vụn
thức ăn hoặc giấy có thể phân hủy), chẳng hạn như nhà hàng hoặc cửa hàng thực phẩm:
không cung cấp thùng chứa và dịch vụ với đủ số lượng, kích thước và tần suất cho rác hữu
cơ.
4. Mới! Các doanh nghiệp và tổ chức tạo ra một lượng đáng kể* rác hữu cơ, chẳng hạn như
nhà hàng và cửa hàng thực phẩm: vất bỏ mảnh vụn thức ăn và giấy có thể phân hủy trong
rác thải.
5. Vất bỏ rác thải trong các thùng chứa rác hữu cơ và/hoặc vật liệu có thể tái chế. Chỉ được
phép bỏ những vật liệu có thể tái chế vào các thùng rác tái chế và chỉ được phép bỏ các
chất hữu cơ vào các thùng rác hữu cơ.
6. Không cung cấp thông tin cho nhân viên, người thuê nhà và nhà thầu, trong đó mô tả cách
sử dụng đúng cách các thùng rác tái chế, thùng rác hữu cơ và thùng rác thải, với tần suất
tối thiểu là hàng năm và không muộn hơn 14 ngày sau khi chuyển đến và không ít hơn 14
ngày trước khi rời đi.
*Số lượng rác hữu cơ được coi là “đáng kể” khi có từ 10 gallon rác hữu cơ trở lên được vất bỏ trong một thùng rác có bánh xe đẩy (garbage cart) hoặc từ 20 gallon rác hữu cơ trở lên được vất bỏ trong một thùng rác lớn (garbage bin).

THÙNG RÁC XANH
TRONG NHÀ MIỄN PHÍ
www.RecyclingRulesAC.org/containers

Có các thùng chứa rác trong nhà kèm nắp
đậy miễn phí để giúp các doanh nghiệp thu
gom mảnh vụn thức ăn và giấy có thể phân
hủy nhằm thu gom rác hữu cơ. Có nhiều kích
thước và kiểu dáng, trị giá tối đa $500 cho
mỗi doanh nghiệp được phê duyệt. Việc tài
trợ có giới hạn. Đăng ký trực tuyến.

CÁC NGUỒN LỰC KHÁC
www.RecyclingRulesAC.org
Đường dây Trợ giúp về Sắc lệnh: (510) 891-6575

• Thông tin liên hệ đối với xe vận chuyển & thành
phố của quý vị
• Áp-phích, đề-can miễn phí, mẫu thư gửi người
thuê nhà & nhiều tài liệu khác.
• Yêu cầu tư vấn qua điện thoại, đánh giá rác thải
tại chỗ hoặc huấn luyện nhân viên. Các dịch vụ
được miễn phí cho các doanh nghiệp.

Cơ quan Quản lý Rác thải Quận Alameda hướng đến mục tiêu giảm lượng rác thải bằng cách bảo đảm rằng rác có thể
tái chế và rác có thể phân hủy sinh học chiếm ít hơn 10 phần trăm tổng lượng rác chôn lấp đến năm 2020. Nhằm đạt
được mục tiêu này, Sắc lệnh Tái chế Bắt buộc 2012-01 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2012.
ALAMEDA COUNTY WASTE MANAGEMENT AUTHORITY
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