THÙNG RÁC NÀO?
Bản Hướng dẫn A-Z về việc sử dụng các Thùng rác
Lề đường của quý vị

B

C

D

Bã cà phê
Bàn chải đánh răng
Bánh mì
Bánh nướng
Bánh ngọt
Bao (làm từ cây, để
làm phân trộn được)
Bao (nhựa)
Bao đựng tạp chí
Bao nhựa
Bao thư (giấy)
Bao trà và lá trà
Băng cá nhân, cục
bông nhét lỗ tai, khăn
chùi
Bình đựng sữa (thủy
tinh, nhựa và giấy)
Bình nhựa (nhựa
cứng)
Bình xịt
Bình xịt tóc (rỗng)
Bọc bong bóng
Bông hoa
Bụi máy hút bụi
Bưu thiếp
Các món nướng
Cam quít chanh
Cành và nhánh tỉa
Cây
Cỏ cắt tỉa
Cỏ dại
Củ hành
Cục bông gòn
Cuộn giấy vệ sinh
Chai (thủy tinh và
nhựa)
Chai bia
Chai dầu gội đầu và
dầu dưỡng tóc
Chai đưng thuốc (rỗng
và sạch)
Chai nước chấm
Chai nhựa (xài rồi vứt)
Chai rượu chát
Chai thuốc giặt (rỗng)
Chai và hộp giấy đựng
nước trái cây
Chai/lọ thủy tinh
Chậu cây (nhựa)
Dao muỗng (làm phân
trộn được)
Dao muỗng (nhựa)
Dầu (nấu ăn)
Dĩa và ly để làm phân
trộn được

Dĩa và ly nhựa xài rồi
vứt
Dụng cụ lò nướng
(nồi, chảo, nồi chịu
nhiệt, pyrex)
Đĩa giấy
Đồ chứa mỹ phẩm
(thủy tinh hoặc nhựa)
Đồ gốm/chén día bằng
đất nung

G

H

Gạo/cơm
Gói khoai chiên lát
mỏng
Gói thuốc viên
Gỗ (không tẩm)
Gương
Giấy
Giấy bao kem
Giấy bọc nhựa
Giấy bóng kiếng
Giấy bồi cứng (có vuốt
sáp)
Giấy bồi cứng (không
vuốt sáp)
Giấy để nướng thí dụ
giấy có vuốt sáp
Giấy gói (không tráng
lớp bọc)
Giấy gói kẹo
Giấy không dính dầu
mỡ
Giấy lót/đất sét (làm
phân trộn được) cho
mèo đẻ
Giấy nhôm
Giấy nhôm (vò tròn)
Giấy nhựa bọc đồ ăn/
phim nhựa
Hạt ngũ cốc
Hộp bằng bìa xài lâu
dài
Hộp đựng đồ ăn đem
đi (giấy cứng có vuốt
sáp)
Hộp đựng đồ ăn đem
đi (giấy cứng không
vuốt sáp)
Hộp đựng đồ ăn đem
đi (nhựa)
Hộp đựng kem
Hộp đựng pizza
Hộp đựng sữa chua
(gột sach)
Hộp giấy đựng trứng
Hộp giấy đựng trứng
(bẩn hay ướt)

Hộp khăn giấy (nhựa)
Hũ (thủy tinh)

K

L

Kiếng (bể)
Khay bánh bích quy
Khay nhôm (sạch)
Khay thịt (nhựa cứng)
Khay thịt (nhựa xốp)
Khăn chùi cho em bé/
khăn chùi mặt
Khăn giấy và khăn ăn
Khăn giấy/khăn ăn
Khăn lau chùi trong
nhà
Khân chùi mặt/khăn
chùi cho em bé
Khoai chiên
Lá cây
Lon (nhôm/thiếc)
Lon nhôm lá
Lon thiếc (gột sạch)
Lon thịt cho chó mèo
(nạo sạch)
Lon thức ăn cho thú
nuôi trong nhà
Lông tóc (người hoặc
súc vật)
Ly cà phê (lấy đem đi)
Ly thủy tinh (để uống)
Ly uống nước thủy
tinh

Phân súc vật
Phân thú nuôi trong
nhà

Q

Quả hạch
Quần áo và vải dệt
Que trong cây kem

R

Rác từ vườn
Rác thực phẩm
Rễ cây
Rơm/cỏ khô

S

Sách điện thoại
Sản phẩm sữa
Sản phẩm vệ sinh
Sản phẩm vệ sinh phụ
nữ
Sữa chua (không có
hộp)

T

Tã lót
Tạp chí
Tăm xỉa răng bằng gỗ
Tinh thể (không làm
phân trộn được) lót
cho mèo đẻ
Túi sữa chua
Thạch
Thịt (sống hoặc chín)
Thịt gà (chin hoặc
sống)
Thịt ngon
Thư từ tạp nhạp
Thức ăn hải sản,
xương và vỏ sò ốc
Trái cây thúi vì ruồi
giấm (cột trong bao
làm phân trộn được)
Trái cây và rau
Trứng và vỏ trứng

V

Vỉ nhựa

X

Xương thịt và cá
Xương
Xương cá và thịt

M Mảnh vụn rau

Mì
Móc treo áo choàng

N

Nệm
Nút chai bằng vỏ cây
Nút/nắp chai (nhựa và
kim khí)
Nhật báo
Nhựa mềm
Nhựa polystyrene
Nhựa xốp
Nhựa xốp/polystyrene

O Ống hút (nhựa để

uống)
Ống nhựa hút nước
uống
Ống thuốc đánh răng
Ống thuốc khử mùi
(rỗng)

P

Phân bón và phân súc
vật
Phân chó và mèo

KEY

Các chất hữu cơ
Bãi rác
Tái chế

GHI CHÚ: Không phải tất cả các món đều được liệt kê. Danh sách này chỉ bao gồm những món quý vị có thể bỏ vào thùng rác lề đường của quý vị, và không bỏ tại Trạm Chuyển, Bãi chôn rác, Trung
Tâm Thu Hồi Tài Nguyên hoặc các siêu thị tham gia. Hãy tải xuống ứng dụng Loddon Mallee Waste Info để lấy thông tin về việc bỏ những món khác bao gồm vật liệu xây cất, bình điện, chất hóa học và
nhiều nữa. Quý vị cũng có thể gọi cho Hội Đồng Thành Phố vào mọi lúc để được tư vấn về việc bỏ một số món bằng cách nào và ở đâu. Hãy kiểm tra ngày đổ rác của quý vị tai www.mildura.vic.gov.au

Check your bin day at
www.mildura.vic.gov.au

