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Giúp Sacramento thân thiện hơn với môi trường bằng cách tham gia cuộc cách mạng dùng túi tái sử dụng!

Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2016, sẽ 
không còn túi nhựa dùng một lần trong Thành 
Phố Sacramento tại 

Cửa Hàng Tạp Hoá

Các Hiệu Thuốc Lớn

Cửa Hàng Tiện Lợi

Các Chợ

Cửa hàng có các khu riêng để bán 
tạp phẩm hoặc dược phẩm (Target, 
Walmart, v.v.)

LỆNH CẤM NÀY SẼ XẢY RA
KHI NÀO VÀ Ở ĐÂU?

Túi nhựa dùng một lần là một nguồn 
rác chính! Chúng phải mất hàng trăm 
năm mới phân huỷ và có hại cho môi 
trường của chúng ta. Bằng cách chuyển 
sang túi tái sử dụng, quý vị có thể giúp 
làm giảm đáng kể lượng chất thải 
đổ vào các khu vực bãi rác.

TẠI SAO THÀNH PHỐ GIỚI HẠN 
VIỆC SỬ DỤNG TÚI NHỰA?

☞

☞
☞

☞
☞

Tự Mang Túi Xách! Tiết kiệm tiền và sống thân 
thiện với thiên nhiên bằng cách tự mang theo 
túi tái xử dụng của mình. 

Quý vị cứ thoải mái và được 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.

Quý vị cũng có thể mua túi giấy hoặc túi tái sử dụng 
tại quầy tính tiền - cửa hàng nào lệ thuộc vào lệnh 
cấm này phải có túi giấy tái chế hoặc túi tái sử dụng 
để bán cho khách với giá tối thiểu $.10 mỗi túi

ĐIỀU NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI TÔI?BIẾT TÚI XÁCH CỦA MÌNH

NÓI “VĨNH BIỆT” VỚI
TÚI NHỰA DÙNG MỘT LẦN

VÀO XEM BRINGYOUROWNSAC.ORG ĐỂ BIẾT 

THÊM CHI TIẾT VÀ CÁC HƯỚNG DẪN HỮU ÍCH.


