
• Nhựa & túi nhựa
• Chất lỏng
• Chất thải thú vật nuôi
• Cát vệ sinh cho mèo
• Tã giấy
• Cây bị bệnh
• Gỗ đã qua xử lý hoặc sơn
• Hộp xốp
• Hộp & cốc đựng đồ ăn mang đi

có tráng sáp hoặc lót nhựa
• Hộp giấy có lót sáp hoặc giấy bạc

(bao gồm hộp đựng nước trái cây,
súp & sữa đậu nành)

• Đồ dùng ăn uống sử dụng một lần
• Vỏ đựng cà phê dùng một lần
• Tro hoặc bụi bẩn

Tái Chế Rác Thải Thực Phẩm tại Nhà 

Cách tái chế rác thải thực phẩm của bạn 
Sử dụng một hộp hoặc tô nhỏ để thu gom 
thức ăn thừa của bạn. Bạn có thể bảo 
quản nó trên quầy, dưới bồn rửa, hoặc 
trong tủ lạnh hoặc tủ đông. Khi thùng chứa 
trong nhà của bạn đã đầy, hãy đổ rác vào 
thùng chứa chất thải hữu cơ (hiện tại là 
thùng chứa chất thải sân vườn/cây xanh 
của bạn)—làm việc này vào đêm trước 
ngày thu gom nếu có thể. 

Thành phố Sacramento đang khởi động chương trình tái chế chất hữu cơ mới của mình!  Vào 
ngày 1 Tháng Bảy, tất cả thức ăn thừa, giấy dính thức ăn, và cỏ lá cắt tỉa trong sân phải được 
bỏ chung vào thùng chứa rác hữu cơ của bạn (hiện tại là thùng chứa chất thải sân vườn/cây 
xanh của bạn). Rác hữu cơ sẽ được thu gom hàng tuần cho tất cả các khách hàng. Những vật 
liệu này sẽ được chuyển hướng từ bãi chôn lấp và xử lý thành phân trộn giàu dinh dưỡng. 

BỎ NHỮNG GÌ VÀO THÙNG CHỨA 
THU THẬP PHẾ LIỆU THỰC PHẨM 

KHÔNG ĐƯỢC BỎ NHỮNG GÌ VÀO THÙNG 
CHỨA THU THẬP PHẾ LIỆU THỰC PHẨM 

• Chất thải trái cây & rau củ
• Bánh mì, ngũ cốc & mì ống
• Bã cà phê
• Sản phẩm từ sữa & vỏ trứng
• Thịt & xương
• Cá & động vật có vỏ
• Thức ăn thừa
• Bộ lọc cà phê & túi trà bằng

giấy
• Hộp pizza mỡ màng
• Đĩa giấy & hộp đựng đồ ăn

đem về (không tráng, không lót
nhựa hoặc sáp)

• Khăn giấy & khăn ăn
• Nút chai rượu (tự nhiên)

Giảm thiểu việc sử dụng máy xay rác của bạn 
Xay rác thải làm tăng lượng rác thải phải được xử lý tại các nhà máy xử lý nước thải, 
làm tắc nghẽn đường cống thoát nước và tăng lượng nước sử dụng trong gia đình bạn. 

Không chắc liệu có thứ gì đó bỏ vào thùng đựng chất hữu cơ?  
Kiểm tra Ứng dụng SacRecycle - có sẵn cho iPhone hoặc Android 
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Có những điều dễ dàng mà bạn có thể làm để giữ cho khỏi bị mùi tái chế hữu cơ của bạn và 
không bị nhiễm sâu bệnh cả trong nhà và ngoài trời: 

Bạn có biết rằng người dân California vứt bỏ gần 6 triệu tấn thức ăn thừa 
mỗi năm không? Chất thải thực phẩm này chiếm 15-20% tổng số vật liệu 

được chôn lấp. 

Khi chất hữu cơ đi vào bãi rác nó 
tạo ra khí mêtan, một loại khí nhà 
kính mạnh gấp 80 lần so với khí 

cacbonic.

Khi chất hữu cơ được biến thành 
phân trộn hoặc lớp phủ, nó tạo ra đất 
lành mạnh, bảo tồn nước, giảm xói mòn 

và giảm phát thải khí nhà kính GHG! 

Mẹo để ngăn ngừa mùi hôi và sâu bệnh 

• Vắt kiệt chất lỏng dư thừa từ chất thải thực 
phẩm trước khi thải bỏ

• Làm đông lạnh/làm lạnh phế liệu trước khi 
cho vào thùng chứa rác hữu cơ 

• Thường xuyên rửa bình chứa bằng xà 
phòng và nước  

• Rắc baking soda bên trong để khống chế 
mùi hôi

• Sử dụng túi giấy màu nâu hoặc nhựa có 
thể phân hủy để chứa các phế liệu cho việc 
xử lý, hoặc hộp lót bằng giấy hoặc giấy báo 
dính thực phẩm 

Trong nhà Ngoài trời 

• Xếp lớp các vật dụng như cỏ lá cắt tỉa,  
v.v. vào đáy thùng chứa đặt ở lề đường của 
bạn trước khi thêm rác thực phẩm 
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