Hãy gửi rác từ thực
phẩm và vườn của quý
vị đến một nơi tốt hơn
Một thùng rác màu xanh lá cây
cho các chất hữu cơ từ thực
phẩm và vườn
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Tại sao chúng ta cần một thùng
rác màu xanh lá cây?
Trung bình hơn phân nửa những gì chứa trong thùng màu đỏ đựng rác đổ bãi
rác (chôn rác để lấp đầy các hố đất lớn) của quý vị là những chất hữu cơ từ thực
phẩm và vườn. Bãi rác phải là lựa chọn cuối cùng của chúng ta để vứt bỏ rác.
Không chỉ vì điều này rất tốn kém, mà bãi rác là một vấn đề môi trường khổng lồ
bởi vì những tài nguyên bị mất đi thay vì được tái chế.
Giữ cho những chất hữu cơ từ vườn và thực phẩm nằm bên ngoài bãi rác là ưu
tiên quan trọng nhất trong xử lý rác ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia.
Trong một môi trường bãi rác, những chất hữu cơ từ vườn và thực phẩm sản
xuất ra nước rỉ từ rác (leachate), chất này làm ô nhiễm nước ngầm và các kênh
rạch. Chúng cũng sản xuất ra khí mê-tan,khí này mạnh gấp 25 lần dioxyt cac bon
(carbon dioxide). Cũng đúng những chất hữu cơ đó trong một môi trường phân
trộn (compost) không sản xuất khí mê tan.
Nếu mọi người trong khắp vùng chúng ta ở dùng thùng rác màu xanh lá cây của
mình chúng ta có khả năng cắt giảm lượng rác chúng ta gửi đi bãi rác khoảng 39
phần trăm.

53% chất hữu cơ

34% rác
13% tái chế

Quý vị có biết không?
Chúng ta đã vứt hơn 6,000 tấn chất
hữu cơ từ thực phẩm và vườn vào các
thùng rác của chúng ta trong năm 2019.
Hơn phân nửa các thùng màu đỏ trung
bình đựng rác đổ bãi rác chứa các chất
hữu cơ từ thực phẩm và vườn

Dịch vụ thùng rác xanh mới

Chúng tôi sắp đưa vào sử dụng một thùng rác xanh lá cây cho các chất
hữu cơ từ thực phẩm và vườn vào tháng Bảy 2020. Mọi người trong vùng
Hội ĐồngThành Phố NôngThôn Mildura có dịch vụ thùng rác lề đường sẽ
nhận được một thùng thứ ba.

Chất hữu cơ

Đổ hàng tuần
Vào ngày đổ rác thường
(dịch vụ mới)

Tái chế

Bãi rác

Đổ mỗi 2 tuần
Đổ mỗi 2 tuần
Vào ngày đổ rác thường vào kỳ 2 tuần kế tiếp đổ rác
tái chế

Hãy kiểm tra ngày đổ rác trên trang mạng của chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng
Loddon Mallee Waste Info. Lịch đổ rác cũng có sẵn tại Hội Đồng Thành Phố.

Khi nào dịch vụ bắt đầu?
Tháng Năm-Sáu 2020

Các thùng rác xanh lá cây, thùng rác
để nhà bếp và bao làm phân trộn được
dành cho thùng rác nhà bếp sẽ được
cung cấp trong tháng Năm và Sáu 2020.
Quý vị cũng sẽ nhận được thông tin hữu
ích về cách sử dụng cho đúng những
thứ này.

6 tháng Bảy 2020

Công ty hợp đồng với chúng tôi,
Cleanaway, sẽ bất đầu đổ các thùng
rác xanh lá cây vào tuần lễ bắt đầu
ngày thứ Hai 6 tháng Bảy 2020

Hãy gọi cho chúng tôi nếu quý vị chưa nhận được thùng rác xanh lá cây trước
ngày 26 tháng Sáu

Cái gì có thể đi vào thùng rác xanh
lá cây?
• Trái cây,hạnh nhân và rau

• Bụi từ mày hút bụi

• Rác từ thú nuôi trong nhà
(bao gồm phân), lông thú và
lông chim

• Nhựa mềm

• Hộp đựng Pizza

• Ly cà phê uống rồi vứt
• Túi nhựa

• Thịt, thức ăn hải sản và
xương

• Đất và cát

• Bánh mì và hột ngũ cốc

• Đá nhỏ, đá lớn và gạch vụn

• Vỏ trứng
• Nhật báo và giấy
• Phô mai và sữa chua
• Bao cho thùng rác nhà bếp
làm phân được

• Gỗ đã tẩm hoặc sơn
• Rác
• Tã lót và sản phẩm vệ sinh
phụ nữ
• Ống chich, và rác thải y tế

• Gói trà và bã cà phê
• Cỏ, lá, cành nhỏ và cỏ dại

Hãy lấy một bản Hướng Dẫn đầy đủ A-Z về những thứ gì đi vào thùng rác của quý vị tại www.
mildura.vic.gov.au/GreenBin hoặc tải xuống ứng dụng Loddon Mallee Waste Info.

Những chất hữu
cơ sẽ đi đâu?
Một khi đã được thu thập từ thùng rác
xanh lá cây, các chất hữu cơ từ thực
phẩm và vườn của quý vị được đưa
đến một cơ sở thương mại làm phân
và được biến thành chất nuôi dưỡng
đất. Sản phẩm có giá trị này được
dùng để cải thiện sức khỏe các loại
đất của chúng ta.

Thùng rác để nhà bếp của quý vị
Nhằm giúp cho việc sử dụng thùng rác xanh được dễ hơn chúng tôi đã cung cấp cho
mọi người một thùng rác để nhà bếp và một cuộn bao làm phân trộn được dùng cho
thùng rác này. Hãy dùng thùng rác để nhà bếp và các bao làm phân trộn được để
thu gom tất cả các rác thực phẩm trong nhà – ngay cả nhũng thứ mà quý vị không
thể dùng làm phân trộn tại nhà như là thịt, sữa và thức ăn hải sản. Quý vị có thể rửa
thùng rác để nhà bếp bằng tay hoặc trong máy rửa chén.

Giữ cho nắp đóng kín trên thùng rác để nhà bếp của quý vị và đổ rác 3-4 ngày
một lần để giảm các thứ mùi

Bao làm phân trộn được dùng cho
thùng rác để nhà bếp
Bao làm phân trộn được đã được chế tạo đặc biệt để phân hủy cùng với vật liệu hữu
cơ mà nó chứa. Đây là những bao duy nhất có thể được bỏ vào thùng rác xanh lá cây
của quý vị.
Quý vị cũng có thể dùng giấy báo, khăn giấy (paper towel) hoặc không dùng gì cả để
lót thùng rác nhà bếp của mình. Quý vị có mua bao làm phân trộn được từ các cửa
hàng bán lẻ tại địa phương và mua trực tuyến.

Làm phân trộn được so với Phân
hủy sinh học được

Bao làm phân trộn được được làm bằng các vật liệu từ cây và phân hủy trong
tiến trình làm phân trộn thương mại. Đây là những bao duy nhất được chấp
nhận trong dịch vụ thùng rác chất hữu cơ màu xanh lá cây.
Trong khi các bao có thể phân hủy theo sinh học vỡ ra nhanh hơn các bao
nhựa thường, chúng vẫn cần nhiều thập kỷ để biến mất và sẽ nhiễm độc các
thùng rác chất hữu cơ màu xanh lá cây của quý vị.
Các chất hữu cơ thu gom bằng bao phân hủy sinh học được hoặc bao nhựa
sẽ không được chấp nhận trong dịch vụ thùng rác xanh lá cây của chúng tôi.

Hãy tìm biểu tượng AS
4736 khi mua bao làm
phân trộn được

Thích nghi với việc thu gom rác trong
thùng rác đỏ mỗi hai tuần

• Khi dịch vụ thùng rác xanh lá cây khởi động, thùng đựng rác đổ bãi rác màu đỏ của
quý vị sẽ được đổ hai tuần một lần. Trung bình, hơn phân nửa những gì được bỏ
vào thùng đựng rác đổ bãi rác màu đỏ là các chất hữu cơ từ thực phẩm và vườn.
Bỏ những thứ này vào thùng rác xanh lá cây mới của quý vị sẽ tạo thêm chỗ trống
trong thùng đựng rác đổ bãi rác của quý vị. Cũng có nhiều cách khác để quý vị tạo
chỗ trống trong thùng rác màu đỏ của qúy vị và giữ cho rác khỏi đi vào bãi rác:
• Giảm số lượng rác quý vị tạo ra
• Tái sử dụng vá tái chế càng nhiều càng tốt bằng cách chọn những món cần đóng
gói tối thiểu
• Đem theo các bao xài lại được khi đi chợ
• Bóp cho hơi ra hết khỏi các bao rác và cột chúng cho chặt
• Tránh dùng các bao rác lớn, cồng kềnh, chúng choán nhiều chỗ hơn
• Tìm hiểu xem quý vị có thể tái chế gì trong thùng rác vàng của quý vị và tại các
Trạm Chuyển (Transfer Stations) của chúng tôi
• Hãy xem xét những gì tốt cho môi trường để thay thế cho các thứ như tã lót trẻ em,
sản phẩm vệ sinh, giấy nhựa bọc (cling wrap) và các ly uống cà phê uống rồi vứt.

Thế còn mùi hôi và côn trùng thì sao?
Mọi thứ rác rưởi có khả năng tạo ra mùi hôi thu hút côn trùng, đặc biệt trong những
điều kiện nóng cùng cực, những điều không tránh được trong vùng của chúng ta ở.
Các chất hữu cơ từ thực phẩm và vườn thường là những thủ phạm lớn nhứt gây ra
mùi hôi, và những chất đó sẽ được thu gom hàng tuần từ thùng rác xanh lá cây của
quý vị. Để cách ly mùi hôi, quý vị cũng có thể:
• Đặt thùng rác tại nơi có bóng mát, thật thông thoáng
• Giữ cho nắp thùng rác đóng khít bằng mặt bằng cách không bỏ rác quá đầy thùng
• Gạt bỏ chất thải cứng trên tã lót vào cầu tiêu
• Cột những tã lót xài rồi vứt đã qua sử dụng trong một bao nhựa (hoặc xét dến việc
dùng hai lớp bao)
• Rửa các thùng rác và thức rác để nhà bếp đều đặn (thùng rác để nhà bếp rửa an
toàn trong máy rửa chén)
• Giữ các thức ăn thừa như thịt và thứ ăn hải sản trong ngăn đá trong một bao làm
phân trộn được và bỏ vào thùng rác xanh lá cây vào đêm hôm trưóc ngày rác được
thu gom.
• Đổ thùng rác để nhà bếp vào thùng rác xanh lá cây 3-4 ngày một lần.
• Đảm bảo bao làm phân trộn được cột đúng để chứa đồ ân thừa
• Rấc thuốc muối (bicarbonate of soda) vào thùng rác để nhà bếp
• Đặt một lớp rác từ vườn bên trên rác thực phẩm để giảm mùi hôi trong thùng rác
canh lá cây

Đang làm phân trộn ở nhà rồi?
Dù cho quý vị có đang làm phân trộn ở nhà rồi hoặc sử dụng đồ ăn thừa cho gà, quý
vị cũng có thể sử dụng thùng rác xanh lá cây của mình vào rất nhiều việc khác. Hãy
coi đó là dịp để mở rộng hoạt động ra ngoài công việc thât tốt mà quý đang làm nhằm
giảm rác và giúp cho môi trường.
Không giống như đống phân trộn tại nhà của quý vị, tại một cơ sở phân trộn thương
mại, tiến trình được theo dõi một cách khoa học, đạt những nhiệt độ cao hơn nhiều
những nhiệt độ mà quý vị thường đạt được tại nhà.
Dịch vụ thùng rác xanh lá cây mới chấp nhận nhiều chất hữu cơ từ thực phẩm và
vườn mà theo truyền thống quý vị không thể bỏ vào phân trộn tại nhà hoặc trại nuôi
giun. Những chất này bao gồm thịt, xương, bánh mì, thức ăn hải sản, sản phẩm từ
sữa, trái cây họ cam chanh, củ hành, dầu và khăn giấy trong nhà bếp. Trong vườn,
những thứ như cây có bệnh, cỏ dại, phân từ thú vật nuôi trong nhà (pet manure)
(ngoài đất hoặc trong bao làm phân trộn được) và trái cây bị ruồi nhỏ làm rữa thối
(cho vào bao và bao này làm phân trộn được và để ngoài nóng/trong ngăn đá) có thể
bỏ thẳng vào thùng rác xanh lá cây.

Không muốn có một
thùng rác xanh lá cây?
Thùng rác xanh lá cây dành cho các chất hữu cơ
từ thực phẩm và vườn sẽ được cung cấp cho
mọi người hiện đang hưởng dịch vụ thùng rác lề
đường. Không có chọn lựa để không tham gia
dịch vụ này. Điều sống còn là mọi người cố gắng
dùng thùng rác xanh lá cây của mình nếu chúng
ta bắt tay vào giảm thiểu số lượng rác hữu cơ
mà chúng ta gửi đi bãi rác. Bất kể chất hữu cơ
mà quý vị liệng nhỏ đến mấy thì cuối cùng nó
cũng là thêm vào.
Hội đồng thành phố khuyến khích mọi người có
những lựa chọn hợp với thiên nhiên, thân thiện
với môi trường đối với những chất hữu cơ từ
thực phẩm và vườn của họ. Nếu quý vị đang sử
dụng một hệ thống phân trộn tại nhà, nuôi gà
hoặc không sản xuất ra chất thải từ vườn nào thì
xin tiếp tục công việc thật tốt đó.

www.mildura.vic.gov.au/GreenBin
(03) 5018 8100

