CHÚ Ý

CÁC DOANH NGHIỆP Ở NEWARK & UNION CITY

VIỆC TÁI CHẾ 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. Dịch vụ tái chế phải đủ khả năng giữ được tất cả lượng
rác có thể tái chế phát sinh tại chỗ.
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. Vất bỏ rác thải trong các thùng rác tái chế. Chỉ được bỏ các vật liệu có thể tái chế
vào thùng rác tái chế.
4. 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.
LƯU Ý: Tại Union City, các yêu cầu trên đây chỉ áp dụng với những doanh nghiệp sử dụng dịch
vụ rác thải hàng tuần từ 4 thước vuông (cubic yard) trở lên. Tại Newark, các yêu cầu trên đây áp
dụng đối với các doanh nghiệp ở tất cả các quy mô.
Các yêu cầu về thu gom tách riêng mảnh vụn thức ăn và giấy có thể phân hủy ra khỏi rác thải sẽ có
hiệu lực và từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 tại Newark.

YÊU CẦU TRỢ GIÚP

CÁC NGUỒN LỰC KHÁC

www.RecyclingRulesAC.org/request-assistance

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 để giúp thiết lập hoặc cải tiến chương
trình tái chế của quý vị.
• Các tài liệu miễn phí như áp-phích, đề-can, mẫu thư gửi
người thuê nhà & một bản Hướng dẫn
Tuân thủ dành cho doanh nghiệp.
• Đăng ký thùng rác xanh trong nhà miễn phí,
ttrị giá lên đến $500!

• Tư vấn qua điện thoại
• Đánh giá rác thải tại chỗ
• Khuyến cáo chi tiết để tuân thủ & tiết kiệm chi phí
• 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.
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