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Để giảm rác thải và bãi chôn rác, cửa hàng này sẽ không 
còn cho không túi nhựa. Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 
2016, túi giấy và túi tái sử dụng sẽ được bán, không cho, để 
khuyến khích sử dụng lại. Giúp Sacramento thân thiện hơn 
với môi trường bằng cách tham gia cuộc cách mạng dùng 
túi tái sử dụng!

Cho khách hàng biết rằng không còn túi nhựa dùng một lần ở 
quầy tính tiền, và khuyến khích họ mang theo túi tái sử dụng.

Cho khách hàng biết nếu có sẵn túi tái sử dụng để họ mua, và 
cho họ biết doanh nghiệp của quý vị đang cung cấp các túi nào 
để họ chọn.

Nếu khách hàng hỏi tại sao Thành Phố làm việc này, giải thích 
rằng túi nhựa mỏng là một nguồn rác chính, phải mất hàng trăm 
năm mới phân huỷ và gây hại cho môi trường. Bằng cách dùng 
túi tái sử dụng, chúng ta có thể làm giảm đáng kể lượng chất 
thải đổ vào các khu vực bãi rác.

Hãy chắc chắn khách hàng hiểu rằng họ được chào đón và 
khuyến khích mang theo bất kỳ túi tái sử dụng nào để xách các 
món hàng, ngay cả túi xách từ các cửa hàng khác.

Cho khách hàng của quý vị biết nếu doanh nghiệp của quý vị 
giảm giá hoặc ưu đãi nếu họ mang theo túi xách riêng của họ.

Giới thiệu khách hàng đến BringYourOwnSac.org để biết thêm 
chi tiết.

Đặt các vật nặng ở dưới cùng của túi 
tái sử dụng trước tiên bởi vì các vật 
nặng được biết là sẽ làm bẹp các 
mặt hàng tạp hoá khác. Nhớ là 
không được đặt quá nhiều vật nặng 
trong bất kỳ một túi nào.

Để những vật tương tự với nhau. Tốt 
nhất là đặt những món đông lạnh, 
rau quả, sản phẩm thịt và tiếp liệu 
chùi rửa trong các túi riêng.

Các món lớn hơn, chẳng hạn như 
một galông sữa, bột giặt, ngũ cốc và 
các mặt hàng có hộp khác, hoặc các 
vật có tay cầm có thể không cần đến 
túi xách.

Mua các món nhỏ như kẹo cao su, 
kem đánh răng, bạc hà, v.v., hoặc chỉ 
mua một vài mặt hàng có thể không 
cần đến túi xách.

Lưu ý đến kích thước của túi tái sử 
dụng. Một túi nhựa mỏng có thể chỉ 
chứa hai chai hai lít, trong khi một 
chiếc túi tái sử dụng lớn có thể chứa 
bốn chai.
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HƯỚNG DẪN CHO NHÂN VIÊN: CHUẨN BỊ CHO LỆNH CẤM

GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG
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CẢM ƠN QUÝ VỊ GÓP PHẦN LÀM CHO SACRAMENTO TRỞ 
THÀNH MỘT THÀNH PHỐ THÂN THIỆN HƠN VỚI MÔI TRƯỜNG!

TÌM HIỂU THÊM TẠI BRINGYOUROWNCSAC.ORG
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