Luật Tái chế và Phân hủy sinh học Bắc buộc
đối với các bất động sản thương mại gồm
nhiều căn hộ (trên 5 đơn vị) tại Quận Alameda

1.

Các bất động sản thương mại cần phải có dịch vụ thu gom rác tái
chế và hữu cơ, ngoài dịch vụ gom rác thải.
•

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

•

Các thùng chứa này phải được đặt tại cùng vị trí hoặc tại vị trí thuận tiện như của
thùng chứa rác thải.

Rác hữu cơ:

Mảnh vụn thức ăn, giấy có thể phân hủy và rác thực vật

Vật liệu có thể 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).

2.

Người quản lý/chủ sở hữu bất động sản thương mại phải thông
báo cho người thuê nhà, nhân viên 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 và chuyển đi – tức là không quá 14
ngày sau khi chuyển đến và không dưới 14 ngày trước khi chuyển đi.

A GOOD IDEA IS NOW THE LAW
UNA BUENA IDEA ES AHORA LEY
In this city, owners of multi-family properties with five or more units are required by law to
provide tenants with recycling services and information about recycling.

Recycling Makes Sense

Reciclar tiene sentido

Recycling is good for the economy and the environment. It creates jobs and keeps valuable resources
out of landfills. Making new products out of recycled materials also saves energy and reduces pollution.

About Our
Recycling Program
Nuestro programa
de reciclaje

Where to
Recycle
D nde
Reciclar

•
•
•
•
•

What to
Recycle
Qu reciclar

Paper
Cardboard
Glass jars and bottles
Metal food and beverage cans (aluminum and steel)
Plastic bottles—PET (#1) and HDPE (#2)

For more information visit

www.RecyclingRulesAC.org.
ACWMA ORD 2012-01

Lưu ý:

Không tuân thủ luật sẽ phải hầu tòa và chịu phạt tiền.
Người quản lý/chủ sở hữu bất động sản thương mại phải tuân thủ các yêu cầu nêu trên, nhưng sẽ không
phải chịu trách nhiệm về những người thuê nhà không phân loại vật liệu đúng cách.
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
*

Dịch vụ Hỗ trợ Miễn phí
Dưới đây là các tài liệu và dịch vụ miễn phí sẵn có để giúp các chủ sở hữu/người quản lý bất động
sản thương mại 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 hoặc 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

Tại hầu hết các thành phố, các nhà cung cấp dịch vụ thu gom rác hữu cơ đều cung cấp thùng rác nhà bếp miễn phí (để sử dụng
trong nhà) cho người dân. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để biết thông tin chi tiết. Để nhận thùng rác xanh miễn
phí cho các khu vực chung, hãy đăng ký tại trang www.RecyclingRulesAC.org/containers.
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