ShiftGreen

Tái chế

dầu động cơ dầu đã
qua sử dụng
Quý vị có tự thay dầu không?
Tìm các địa điểm tái chế ở Bellevue cho dầu động cơ
và bộ lọc dầu đã qua sử dụng tại
bellevuewa.gov/recycle-motor-oil hoặc gọi đến đường
dây nóng về tái chế theo số 425-452-6932.
Các cửa hàng ở Bellevue có tham gia chương trình sẽ
thu gom từng lượng dầu nhỏ thành tổng cộng hơn
15,000 gallon dầu và hơn 10,000 bộ lọc dầu mỗi năm
để tái chế từ lượng dầu mà quý vị tự thay!

Quý vị có đưa xe đến xưởng để
thay dầu không?
Hãy đảm bảo xưởng sửa chữa xe tái chế dầu động cơ và
bộ lọc dầu đã qua sử dụng. Không phải xưởng nào cũng
tái chế cả hai loại này.
Hãy truy cập trang mạng được nêu dưới đây để biết các
địa điểm tái chế cả dầu động cơ và bộ lọc dầu.

Shift Green
Quý vị có sản phẩm nào khác của
ô tô cần tái chế không?
Vật liệu nguy hại
Ắc quy ô tô

Chất tẩy rửa bộ chế hòa khí

Dầu phanh

Chất tẩy rửa dầu mỡ động cơ

Xăng

Chất chống đông

Pháo sáng

Dầu hộp số

Hãy đem các món này đến Cơ Sở Tiếp Nhận Rác Thải Nguy
Hại Factoria dành cho Hộ Gia Đình tại địa chỉ 13800 SE
32nd Street. Không cần hẹn trước. Mang đồ đến MIỄN PHÍ
từ 8:00 sáng - 4:00 chiều T3-T6 và 9:00 sáng - 5:00 chiều
T7-CN! Tham khảo www.kingcountyhazwastewa.gov để
biết thêm thông tin.

Vật liệu không nguy hại
Lốp xe

Phụ tùng xe

Xem danh mục "What Do I Do With" của Quận King tại
www.kingcounty.gov/whatdoidowith để tìm các tổ chức tiếp
nhận các vật dụng để tái sử dụng, tái chế và đổ thải đúng cách.

Tại sao lại nhấn mạnh vào dầu động
cơ và bộ lọc dầu?
Dầu là một nguồn năng lượng có giá trị và hai gallon dầu
động cơ có thể tạo ra lượng điện đủ dùng cho một ngôi
nhà bình thường trong một ngày.
Một gallon dầu có thể gây ô nhiễm cho một triệu gallon
nước sạch (tương đương lượng nước dành cho 50 người
tiêu thụ trong một năm).
Bộ lọc dầu được làm bằng thép, có tiềm năng tái chế rất
cao.
Việc tái chế toàn bộ số bộ lọc dầu được bán ra mỗi năm
tại Hoa Kỳ có thể cho ra 160,000 tấn thép
(đủ để thi công phần mái của 15 Sân Vận Động Mariners).
Để yêu cầu cung cấp định dạng thay thế, thông dịch viên
hoặc yêu cầu điều chỉnh hợp lý cho người khuyết tật, vui
lòng gọi điện thoại trước ít nhất 48 giờ theo số 425-452-6932
(cuộc gọi thoại) hoặc email về recycle@bellevuewa.gov. Để
khiếu nại liên quan đến hình thức điều chỉnh, hãy liên hệ Viên Chức
Quản Lý Điều VI/Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with
Disabilities Act, ADA) của Thành Phố Bellevue, theo số 425-452-6168
(cuộc gọi thoại) hoặc email về ADATitleVI@bellevuewa.gov. Nếu quý vị bị
điếc hoặc khiếm thính, vui lòng quay số 711. Tất cả các địa điểm họp
đều có lối ra vào dành cho người đi xe lăn.
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