Hướng Dẫn Tái Chế và Thải Bỏ An Toàn đối với Vật Dụng Đặc Biệt
CÁCH SẮP XẾP THU GOM VÀ NƠI BỎ VẬT DỤNG CHỜ TÁI CHẾ HOẶC THẢI BỎ AN TOÀN
THAM KHẢO THÔNG TIN QUAN TRỌNG DƯỚI ĐÂY ĐỂ BIẾT ĐỊA ĐIỂM TÁI CHẾ VÀ THẢI BỎ AN TOÀN Ở BELLEVUE
*CÁC PHƯƠNG ÁN TÁI CHẾ VÀ THẢI BỎ CŨNG NHƯ CHI PHÍ ĐI KÈM CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC*

THIẾT BỊ GIA DỤNG (KÍCH THƯỚC LỚN)
&	Liên hệ với Republic Services để được sắp xếp lịch thu gom (các thiết bị

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

gia dụng có kích thước lớn như tủ lạnh, tủ đông, bếp lò, máy rửa chén,
máy giặt hoặc máy sấy quần áo và bình nóng lạnh - đặt riêng bên cạnh
thùng đựng rác) – có thu phí

&

THU GOM RÁC THẢI LỀ ĐƯỜNG Gọi 425-452-4762

l

TRUNG TÂM TIẾP NHẬN RÁC TÁI CHẾ CỦA REPUBLIC SERVICES
1600 127th Ave NE, Bellevue, WA 98005 CHỈ dành cho khách hàng cư trú tại Bellevue

n Trạm Trung Chuyển & Tái Chế Factoria (tiếp nhận 3 thiết bị mỗi chuyến) – có

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều | Thứ Bảy: 10 giờ sáng – 4 giờ chiều

thu phí đối với loại làm lạnh.

Liên hệ để hỏi về các vật dụng được chấp nhận trước khi chất lên xe, theo số điện thoại

THIẾT BỊ GIA DỤNG (CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ: VÍ DỤ: LÒ VI SÓNG, LÒ NƯỚNG, BÀN LÀ,

425-452-4762 hoặc truy cập RepublicBellevue.com

MÁY PHA CÀ PHÊ)

n

2 ft. x 2 ft. x 2 ft. hoặc nhỏ hơn và dưới 60 lbs. Đặt lên trên hoặc bên cạnh thùng
rác tái chế vào ngày dịch vụ của quý vị.

TRẠM TRUNG CHUYỂN & TÁI CHẾ FACTORIA
13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
Thứ Hai – Thứ Sáu: 6:30 sáng – 4 giờ chiều | Thứ Bảy & Chủ Nhật: 8:30 sáng – 5:30 chiều

& Liên hệ với Republic Services để được sắp xếp lịch thu gom – không mất phí

Đóng cửa vào Ngày Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và Năm Mới 206-477-4466 hoặc truy cập

l Trung Tâm Tiếp Nhận Rác Tái Chế của Republic Services – không mất phí

kingcounty.gov/factoria

n Trạm Trung Chuyển & Tái Chế Factoria (hầu như chỉ tiếp nhận thiết bị bằng

kim loại) – không mất phí

s

PIN (ALKALINE, NÚT, CÓ THỂ SẠC LẠI VÀ KHÔNG THỂ SẠC LẠI)

NƠI TIẾP NHẬN RÁC THẢI SINH HOẠT NGUY HẠI FACTORIA
13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
Thứ Ba – Thứ Sáu: 8 giờ sáng – 4 giờ chiều | Thứ Bảy & Chủ Nhật: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều.

Bỏ riêng pin vào túi riêng, trong suốt và buộc chặt, đặt bên cạnh thùng rác tái
chế. Dán băng keo vào hai đầu pin.

Đóng cửa Thứ Hai 206-296-4692 hoặc kingcountyhazwasteWA.gov

& Liên hệ với Republic Services để được sắp xếp lịch thu gom – không mất phí
l Trung Tâm Tiếp Nhận Rác Tái Chế của Republic Services – không mất phí

s Nơi Tiếp Nhận Rác Thải Sinh Hoạt Nguy Hại Factoria – không mất phí

SƠN LATEX
Tái chế sơn không dùng đến trở nên dễ dàng hơn! Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021
PaintCare sẽ đặt các địa điểm thu gom sơn trên khắp Bellevue và Tiểu Bang WA!
Không bị mất phí khi thải bỏ sơn mà chỉ phải trả một khoản phí áp dụng cho việc mua
sơn mới. Các địa điểm thu gom sẽ tiếp nhận sơn gốc dầu và latex, sơn chống bẩn,
keo dán ván sàn và sơn bóng được đựng trong các can chứa ban đầu và có dung
tích từ 5 gallon (tương đương 18,9 lít) trở xuống. Vui lòng truy cập www.paintcare.
org hoặc gọi tới số điện thoại (855) 724-6809 để biết về các địa điểm gần quý vị!

XE ĐẠP & PHỤ TÙNG XE ĐẠP
Y Ủng hộ xe đạp vẫn còn sử dụng tốt cho tổ chức từ thiện – không mất phí
n T
 rạm Trung Chuyển & Tái Chế Factoria – miễn phí tái chế nếu từ 50% kim
loại trở lên
l T
 rung Tâm Tiếp Nhận Rác Tái Chế của Republic Services (chỉ tiếp nhận kim
loại phế liệu, không nhận xe đạp vẫn sử dụng tốt) – không mất phí

SÁCH (BÌA CỨNG)

KHUNG HOẶC NỆM GIƯỜNG

Y Ủng hộ sách còn tốt cho tổ chức từ thiện – không mất phí

& Liên hệ với Republic Services để được sắp xếp lịch thu gom thải bỏ
(đặt riêng bên cạnh thùng rác tái chế) – không mất phí

l Trung Tâm Tiếp Nhận Rác Tái Chế của Republic Services – không mất phí

n Trạm Trung Chuyển & Tái Chế Factoria – có thu phí

n Trạm Trung Chuyển & Tái Chế Factoria – không mất phí

THUỐC (KHÔNG DÙNG ĐẾN, KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC HẾT HẠN)
Gửi lại thuốc một cách an toàn tại một trong nhiều điểm đặt thùng bỏ thuốc tiện

QUẦN ÁO VÀ HÀNG DỆT MAY (SẠCH VÀ KHÔ)

lợi ở địa phương Để tìm địa điểm đặt thùng bỏ thuốc ở Bellevue, vui lòng truy cập

Y Ủng hộ những món đồ còn tốt cho tổ chức từ thiện – không mất phí

www.Med-Project.org. Để biết thêm thông tin hoặc xác nhận xem một địa điểm

 iên hệ với Republic Services để được sắp xếp lịch thu gom (bỏ trong túi ni lông
& L
sạch bên cạnh thùng rác tái chế) – không mất phí
l T
 rung Tâm Tiếp Nhận Rác Tái Chế của Republic Services (đặt trong túi ni lông
sạch) – không mất phí
n T
 rạm Trung Chuyển & Tái Chế Factoria (quần áo sạch, khô và hàng dệt may gia
dụng) – không mất phí

nào đó có mở cửa không, vui lòng gọi số điện thoại 206-296-4692.

DẦU MÁY & BỘ LỌC, CHẤT CHỐNG ĐÔNG, DẦU PHANH VÀ XĂNG (TỐI ĐA
25 GALLON)
s Nơi Tiếp Nhận Rác Thải Sinh Hoạt Nguy Hại Factoria – không mất phí

Tìm các tổ chức địa phương muốn thu gom toàn bộ số quần áo, giày dép và ga
trải giướng của quý vị để tái sử dụng hoặc tái chế – kể cả đồ đã bị hư – ở mọi
tình trạng, miễn là không bị ẩm, mốc hay nhiễm chất độc nguy hại.
kingcounty.gov/threadcycle

XÀ BẦN TỪ THI CÔNG & PHÁ DỠ
& Liên hệ với Republic Services để thuê thùng đựng vật liệu chờ thải bỏ – có

thu phí

n T
 rạm Trung Chuyển & Tái Chế Factoria (không tiếp nhận xà bần từ các xe ben,
xe moóc, xe đầu kéo đổ thải hay thùng xe lật và hạn chế kích thước đồ thu gom
có độ dài 8 ft và lên đến 200 lbs.) – có thu phí

DẦU ĂN

NHỰA

Các cửa hàng dưới đây tiếp nhận lọc dầu và dầu đã qua sử dụng không bị
nhiễm bẩn. Để biết thêm nhiều địa điểm hơn, vui lòng truy cập BellevueWA.
gov/motor-oil-recycling. Xả dầu vào thùng có thể tái sử dụng, đưa đến một đại
điểm ở dưới đây, đổ vào thùng thu gom.
Có thể tính phí.
• Auto Zone
15015 Main St
• Greg’s Japanese Auto
13421 NE 20th
• Jiffy Lube
14638 Bel-Red Rd
• Len’s Automotive
1620 136th Pl NE
• O’Reilly Auto Supply - Eastgate
15303 SE 37th St
• O’Reilly Auto Supply - Factoria
4000 - 128th SE
• O’Reilly Auto Supply - Overlake
14890 NE 24th St
Y Ủng hộ những món đồ còn tốt cho tổ chức từ thiện – không mất phí
l T
 rung Tâm Tiếp Nhận Rác Tái Chế của Republic Services (nhựa cứng, ví dụ:
xô, ống nhựa PVC , giỏ đựng đồ giặt, đồ bằng nhựa để ngoài trời và đồ chơi) –
không mất phí

Đựng dầu ăn đã qua sử dụng và không có chất rắn lớn trong chai nhựa sạch, trong,
có nắp vặn chặt và đề tên, địa chỉ của quý vị, đặt bên cạnh thùng rác tái chế
& Liên hệ với Republic Services để được sắp xếp lịch thu gom
(Tối đa 3 gallon mỗi chai và không quá 10 gallon mỗi năm) – không mất phí
l T
 rung Tâm Tiếp Nhận Rác Tái Chế của Republic Services (Tối đa 3 gallon mỗi
lần thu gom và không quá 10 gallon mỗi năm) – không mất phí

KÉT & BÌNH CHỨA PROPANE
l T
 rung Tâm Tiếp Nhận Rác Tái Chế của Republic Services – chỉ tiếp nhận bình
đựng - không nhận két đựng– không mất phí
s N
 ơi Tiếp Nhận Rác Thải Sinh Hoạt Nguy Hại Factoria – (kích thước két chứa tối
đa là 8 gallon Gọi Blue Rhino theo số 800-258-7466 nếu nhiều hơn 8 gallon.) –
không mất phí

ĐỒ ĐIỆN TỬ
Tái chế đồ điện tử bị vỡ, lỗi thời hoặc hỏng (Ti vi, máy tính, màn hình, máy tính

Chọn loại thùng chứa propan có thể bơm lại – vui lòng truy cập refuelyourfun.
E 
org để biết thêm thông tin

bảng, máy đọc sách điện tử, máy chơi trò chơi điện tử và đầu đĩa DVD miễn phí
tại các địa điểm tham gia) – không mất phí
Tìm các địa điểm tham gia tại ecyclewa.org

KIM LOẠI PHẾ LIỆU
 iên hệ với Republic Services để được sắp xếp lịch thu gom (Những đồ vật có
& L
kích thước lớn. Những món đồ nhỏ được phép bỏ vào thùng rác tái chế. Không
bỏ phụ tùng ô tô có dính dầu mỡ.) – có thể thu phí

2 ft. x 2 ft. x 2 ft. hoặc nhỏ hơn và dưới 60 lbs. Để cạnh thùng rác tái chế của
quý vị.

l T
 rung Tâm Tiếp Nhận Rác Tái Chế của Republic Services (Tất cả kim loại phế
liệu.) – không mất phí

& Liên hệ với Republic Services để được sắp xếp lịch thu gom – không mất phí
l Trung Tâm Tiếp Nhận Rác Tái Chế của Republic Services – không mất phí

ĐÈN ỐNG & ĐÈN HUỲNH QUANG, ĐÈN CFL & ĐÈN HID
Cấm bỏ vào thùng rác thông thường

GIẤY VỤN

n T
 rạm Trung Chuyển & Tái Chế Factoria (các đồ vật được tiếp nhận để tái chế nếu
chúng là kim loại từ 50% trở lên có chiều dài tối đa 8 ft và trọng lượng tối đa 200 lbs.)
– không mất phí
Thay vì cắt nhỏ tại nhà, quý vị có thể sử dụng dịch vụ này để tái chế giấy. Lựa
E 
chọn tốt nhất cho môi trường là chỉ cắt nhỏ những tờ giấy cần, vì giấy vụn có ít
tác dụng tái chế hơn so với giấy nguyên tờ.
Mang những loại giấy tờ cần giữ bí mật tới một sự kiện cắt giấy của cộng đồng
E 
– truy cập atg.wa.gov/community-shred-events để biết thêm thông tin.
Nếu thải bỏ tại nhà, giấy vụn phải được bỏ vào thùng rác thông thường.

Tái chế đèn huỳnh quang, CFL và HID miễn phí. Tìm thêm các địa điểm tham
gia tại lightrecycle.org
Đèn ống: Quấn giấy và dùng bằng keo để cố định. Không được dài hơn 4 ft.
Bóng đèn: Bỏ trong túi ni lông và cột chặt. Tối đa hai ống/bóng đèn mỗi lần thu
gom/bỏ rác.
& Liên hệ với Republic Services để được sắp xếp lịch thu gom – không mất phí
l Trung Tâm Tiếp Nhận Rác Tái Chế của Republic Services – không mất phí
s Nơi Tiếp Nhận Rác Thải Sinh Hoạt Nguy Hại Factoria – không mất phí
(tối đa 10 bóng/đèn ống/chuyến/ngày. Nếu đèn ống dài hơn 8 ft, gọi tới số điện
thoại 206-296-4692 để có thêm phương án thải bỏ.)

ĐỒ NỘI THẤT
Y Ủng hộ những đồ dùng nội thất còn tốt cho tổ chức từ thiện – không mất phí

& Liên hệ với Republic Services để được sắp xếp lịch thu gom thải bỏ
(đặt riêng bên cạnh thùng rác tái chế) – không mất phí

KHỐI XỐP
l T
 rung Tâm Tiếp Nhận Rác Tái Chế của Republic Services (không nhận xốp dạng
hạt) – không mất phí
Mang khối xốp đã được rửa sạch, phơi khô đến Pak Mail để tái sử dụng (2620
E 
Bellevue Way NE)

GỖ (CHƯA SƠN, CHƯA XỬ LÝ, CHƯA ĐÁNH VÉC-NI)
n T
 rạm Trung Chuyển & Tái Chế Factoria (gỗ, ván ép, pallet, thùng chưa sơn,
chưa xử lý, chưa đánh véc-ni và không dài quá 8 ft) – có thu phí

3/2022 VI

425-452-6932

recycle@bellevuewa.gov

Khách Hàng Cư Trú

ECRWSS

Để yêu cầu định dạng thay thế, thông dịch viên, hoặc hỗ trợ hợp lý cho người có nhu cầu đặc
biệt, vui lòng gọi trước ít nhất 48 giờ theo số 425-452-6932 (cuộc gọi thoại) hoặc gởi email về
recycle@bellevuewa.gov. Để khiếu nại về việc hỗ trợ người có nhu cầu đặc biệt, hãy liên hệ với
Quản Trị Viên Thành Phố Bellevue ADA/Title VI theo số 425-452-6168 (cuộc gọi thoại) hoặc gởi
email về ADATitleVI@bellevuewa.gov. Trường hợp quý vị bị khiếm thính hoặc lãng tai, vui lòng
gọi 711. Có thể sử dụng xe lăn trong tất cả các cuộc họp.

P.O. Box 90012
Bellevue, WA 98009-9012
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Sử Dụng các Phương Án Ít
Chất Độc Hơn

Cá Tiện Ích của Bellevue

Hướng Dẫn Tái Chế và Thải Bỏ An
Toàn đối với Vật Dụng Đặc Biệt

TÁI CHẾ NHIỀU HƠN!

Chất Thải Nguy Hại

THẬN TRỌNG | CẢNH BÁO
NGUY HIỂM | CHẤT ĐỘC

ĐỌC NHÃN TRƯỚC KHI MUA HÀNG.
Sử dụng sản phẩm ít nguy hiểm nhất có cùng tác dụng. Tránh các sản phẩm
có gắn nhãn NGUY HIỂM, CHẤT ĐỘC, THẬN TRỌNG, hoặc CẢNH BÁO.

Các sản phẩm độc hại không nên
bỏ vào thùng rác sinh hoạt. Hãy vứt
bỏ những sản phẩm này một cách
an toàn miễn phí tại địa điểm Tiếp
Nhận Rác Thải Sinh Hoạt Nguy Hại
Factoria, hoặc những địa điểm xử lý
tại địa phương được liệt kê.

RÁC THẢI SINH HOẠT NGUY HẠI FACTORIA
NƠI TIẾP NHẬN

13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
Thứ Ba – Thứ Sáu: 8 giờ sáng – 4 giờ chiều
Thứ Bảy & Chủ Nhật: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều.
Đóng cửa Thứ Hai

kingcountyhazwasteWA.gov
206-296-4692

haz.waste@kingcounty.gov

Không cần hẹn trước

VÌ SỰ AN TOÀN CỦA MỌI NGƯỜI, HÃY GHI NHỚ NHỮNG MẸO NÀY:
• Bảo quản sản phẩm trong hộp đựng ban đầu khi có thể

AN TOÀN NHẤT
Tìm những sản phẩm có lô gô này ở mặt trước
hoặc mặt sau.
Vui lòng lưu ý: Các sản phẩm của có nhãn Safer Choice
của Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi
Trường - EPA) là sản phẩm an toàn nhất trong phân loại
của chúng, ngay cả khi trên nhãn có ghi THẬN TRỌNG.

• Dán nhãn cho sản phẩm khi không đựng trong hộp chứa ban đầu

ĐỦ AN TOÀN

• Đóng chặt nắp sản phẩm để chúng không bị nghiêng hoặc rò rỉ
• 	Vận chuyển các hộp đựng giống nhau, được đóng chặt, để thẳng đứng trong
các hộp các tông cách xa khoang hành khách trên xe của quý vị.

Chọn các sản phẩm KHÔNG có
các từ THẬN TRỌNG, CẢNH BÁO,
NGUY HIỂM hoặc CHẤT ĐỘC trên nhãn.

BÃI CỎ + VƯỜN

CHẤT TẨY RỬA GIA DỤNG

CÓ HẠI ÍT
Chọn các sản phẩm có các từ THẬN
TRỌNG hoặc CẢNH BÁO.

SƠN GỐC DẦU + DUNG MÔI

TRÁNH

ẮC QUY + ẮC QUY Ô TÔ
(ắc qui ô tô - tối đa 5 ắc quy mỗi chuyến)

Tránh những sản phẩm có từ
NGUY HIỂM hoặc CHẤT ĐỘC. Đây
là những sản phẩm có hại nhất cho quý
vị và gia đình

SẢN PHẨM Ô TÔ, NHIÊN LIỆU

TUYỆT ĐỐI KHÔNG TRỘN LẪN CÁC CHẤT TẨY RỬA GIA DỤNG.
Không trộn thuốc tẩy với các chất tẩy rửa hoặc xà phòng khác, đặc biệt là các sản
phẩm có chứa amoniac. Trộn những chất này có thể tạo thành khí ga nguy hại.

Tái Chế Dầu Động Cơ
đã Qua Sử Dụng
Cho vào chai trong suốt có
thể tích 1 gallon có nắp vặn
Mang đến một trong các
địa điểm tái chế dầu động
cơ được liệt kê ở mặt bên
của thư này. Các cơ sở kinh
doanh tiếp nhận dầu động
cơ đã qua sử dụng sẽ không
nhận dầu đã bị lẫn chất
chống đông hay bất kỳ loại
chất lỏng nào khác.

SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP THAY THẾ AN TOÀN.
Vệ sinh hiệu quả bằng cách sử dụng các sản phẩm ít nguy hại và ít tốn kém hơn.
Truy cập BellevueWA.gov/greener-living-classes để đăng ký miễn phí để tham
gia hội thảo làm sạch an toàn hơn do Bellevue Utilities trình bày.

Xem tất cả những
vật liệu được tiếp nhận để
thải bỏ tại địa chỉ
kingcountyhazwasteWA.gov

