Luật Tái chế và Phân hủy sinh học Bắt buộc
đối với các doanh nghiệp tại Quận Alameda

1.

2.

3.

Các doanh nghiệp cần phải có dịch vụ thu gom rác tái chế và
rác hữu cơ, ngoài dịch vụ gom rác thải.
•

Các doanh nghiệp tạo ra 20 galông rác hữu cơ trở lên (mảnh vụn thức ăn,
giấy có thể phân hủy và rác thực vật) phải có dịch vụ thu gom rác hữu cơ.

•

Tất cả các doanh nghiệp đều phải có dịch vụ thu gom rác tái chế.

•

Các doanh nghiệp chuyển thải theo hình thức self-haul (tự chuyển), back-haul
(phương tiện chuyên chở), dùng chung dịch vụ hoặc theo hợp đồng với đơn vị tái
chế bên thứ ba phải nộp hồ sơ tài liệu tại trang www.RecyclingRulesAC.org.

•

Dịch vụ và thùng chứa phải đủ về số lượng, kích thước và/hoặc tần suất thu gom.

NO MERGING
RECYCLING AND COMPOSTING
IS MANDATORY

Các doanh nghiệp phải phân loại rác vào các thùng chứa
thích hợp.
•

Mảnh vụn thức ăn, giấy có thể phân hủy và rác thực vật phải được bỏ vào
thùng gom rác hữu cơ.

•

Vật liệu có thể tái chế phải được bỏ vào thùng rác tái chế: giấy các-tông,
giấy báo, giấy trắng, giấy hỗn hợp có thể tái chế, vật đựng thức ăn đồ uống bằng
thủy tinh có thể tái chế, hộp đựng thức ăn đồ uống bằng kim loại (nhôm và sắt),
chai lọ nhựa PET (#1) và HDPE (#2).

•

Không vất bỏ rác thải vào thùng rác hữu cơ hoặc tái chế - không được để các
thùng chứa nhiễm bẩn.

Các doanh nghiệp phải thông báo cho nhân viên, người thuê
nhà và nhà thầu về luật này cũng như cách thức tái chế và phân
hủy sinh học đúng cách.
•

Phải cung cấp thông tin tối thiểu một lần mỗi năm.

•

Người thuê nhà cũng phải được nhắc nhở về việc tái chế và phân hủy sinh học đúng
cách trong suốt thời gian chuyển đến/chuyển đi – tức là không quá 14 ngày sau khi
chuyển đến và không dưới 14 ngày trước khi chuyển đi.

Lưu ý： Không tuân thủ luật sẽ phải hầu tòa và chịu phạt tiền.

Sắc lệnh này không áp dụng tại Thành phố Dublin; luật tái chế và phân hủy
sinh học của tiểu bang vẫn sẽ được áp dụng.

FREE INDOOR
FOOD SCRAP BINS

Up to $500 per approved site.

APPLY ONLINE
ACWMA ORDINANCE 2012-01

Dịch vụ Hỗ trợ Miễn phí
Dưới đây là các tài liệu và dịch vụ miễn phí sẵn có để giúp các doanh nghiệp tuân thủ luật pháp:
•

Trợ giúp tại chỗ

•

Biển báo

• Thùng rác xanh trong nhà

•

Huấn luyện

•

Đề-can dán

• Mẫu thư thông báo hàng năm

Để yêu cầu dịch vụ hỗ trợ và tài liệu miễn phí, hãy gọi số 510-891-6575 để nhắn gọi lại; hoặc truy cập
trang web của chúng tôi tại:

www.RecyclingRulesAC.org
RecyclingRulesAC.org

(510) 891-6575
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