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Tại sao chúng ta nên
phân loại rác thải?
Tất cả rác thải đều cần được phân loại; điều này mang lại lợi
ích cho cả con người và môi trường. Phân loại rác thải đồng
nghĩa với việc rác có thể được tái chế theo cách tốt nhất – ví
dụ: có thể tạo ra các sản phẩm mới. Tại Hạt Vestfold, mọi
người phải phân loại rác thải theo quy định thu gom
chất thải tại khu đô thị cụ thể nơi họ sống.

Rác thực phẩm

Bao bì nhựa

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM:
Rác thực phẩm cần được để vào túi rác thực phẩm
mà bạn được cung cấp. Buộc túi lại và đặt
túi vào trong thùng rác có nắp màu nâu.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM:
Mọi đồ nhựa đựng thực phẩm, đồ uống
hoặc các đồ dùng gia đình khác cần được rửa sạch
bằng nước lạnh để loại bỏ toàn bộ thức ăn
thừa. Vẩy cho hết nước rồi đặt đồ nhựa vào trong túi
nhựa hoặc thu gom đồ nhựa vào trong túi đựng. Bạn
nên buộc túi lại trước khi đặt túi vào trong thùng rác
có nắp màu xám nhạt.

LƯU Ý:

Phải
thải bỏ
dầu ăn trong chai hoặc can
tại trạm môi trường hoặc
trạm tái chế vì đây là rác
thải nguy hiểm.

RÁC THỰC
PHẨM SẼ ĐƯỢC
THU GOM HÀNG
TUẦN

BAO BÌ
NHỰA SẼ
ĐƯỢC THU
GOM 3 TUẦN
MỘT LẦN
Bạn cần túi mới để
đựng rác thực phẩm?
Buộc túi đựng rác thực
phẩm rỗng lên trên một
trong các thùng rác ở
ngoài trời và người thu
gom chất thải sẽ để lại
túi mới cho bạn.

Bạn cần túi mới?
Buộc túi đựng rỗng
lên trên một trong các
thùng rác và người
thu gom chất thải sẽ
để lại túi mới cho bạn.

Giấy và bìa cứng

Rác thải không thể tái chế

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM:
Giấy và bìa cứng cần được cho vào trong
thùng rác có nắp màu lam/ngăn tái chế.
Nếu bạn có rất nhiều giấy, bạn có thể yêu cầu
miễn phí một thùng rác lớn hơn.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM:
Bạn nên để rác thải không thể tái chế – những gì còn lại
sau khi đã phân loại rác có thể tái chế – vào
túi đựng trước khi bỏ vào trong thùng rác có
nắp màu xanh lá/trên các kệ đựng túi.

GIẤY VÀ
BÌA CỨNG
SẼ ĐƯỢC THU
GOM 3 TUẦN
MỘT LẦN

RÁC THẢI
KHÔNG THỂ
TÁI CHẾ SẼ
ĐƯỢC THU
GOM 3 TUẦN
MỘT LẦN

Có quá nhiều
rác thải không thể
tái chế?
Trong trường hợp này,
bạn có thể mua thêm túi
hoặc yêu cầu thùng rác
lớn hơn với mức phí cao
hơn. Hãy liên hệ với
chúng tôi để biết thêm
thông tin.

Đồ đựng bằng thủy
tinh và kim loại
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM:
Đồ thủy tinh và đồ kim loại đựng thực phẩm, đồ
uống hoặc các vật dụng gia đình khác cần được bỏ
trực tiếp vào thùng rác có vỏ màu cam.
Nếu bạn có giỏ màu cam, bạn nên bỏ thẳng
các đồ đựng bằng thủy tinh và kim loại này vào đó.
Hãy nhớ để rác ra ngoài với các túi đựng khác nhau
vào ngày gom rác của bạn.

ĐỒ THỦY
TINH VÀ KIM
LOẠI SẼ ĐƯỢC
THU GOM 6
TUẦN MỘT
LẦN
LƯU Ý: Đồ đựng thủy
tinh và kim loại cần được
bỏ trực tiếp vào trong
thùng rác; không nên sử
dụng túi với thùng rác này.

Rác thải nguy hiểm
Phải mang đến trạm môi
trường hoặc trạm tái chế
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM:
Bạn có thể mang rác thải nguy hiểm đến
trạm tái chế hoặc đến trạm môi trường và việc này là
miễn phí. Rác thải nguy hiểm cần được để vào trong
túi đựng ban đầu của nó hoặc một loại túi khác mà
bạn dán nhãn.

Rác thải điện
và điện tử
RÁC THẢI ĐIỆN TỬ
Những thứ gì phải cần đến ổ cắm điện hoặc pin để chạy
hoặc phát ra âm thanh hoặc ánh sáng có thể được thải bỏ ở
cửa hàng bán các sản phẩm tương tự hoặc ở trạm tái chế,
việc này là miễn phí.

Trạm môi
trường
Đây là nơi bạn nên thải bỏ rác thải nguy hiểm.
Các trạm này được đặt bên cạnh một số trạm
xăng hoặc cửa hàng nhất định.
Các trạm này được khóa lại, bạn có thể lấy chìa khóa
từ trạm xăng, bưu điện hoặc cửa hàng gần nhất.
Hãy xem Lịch Phân Loại hoặc truy cập www.
vesar.no để tìm trạm môi trường gần bạn nhất.

Quần áo & vải vóc
Quần áo và vải vóc sạch khô cần được đóng gói
trong túi kín hoặc túi buộc lỏng. Bạn nên đặt
quần áo và vải vóc ở kho vải vóc trong khu vực
bạn sống hoặc tại một trong các trạm tái chế.
Bạn có thể thải bỏ tất cả quần áo và vải vóc ở
đây, bất kể chất lượng: kể cả những món đồ đã
sờn rách hoặc hư hỏng đều được.

		

Trạm tái chế
Tại trạm tái chế, bạn có thể để lại các đồ dùng kích
thước lớn hơn bị hư hỏng hoặc rác thải không nằm
trong chương trình thu gom rác tại nhà, chẳng hạn
như đồ nội thất, tủ lạnh, tủ đông, máy tính và chất
thải vườn.

GIỜ LÀM VIỆC CỦA TRẠM TÁI CHẾ:
Thứ hai:

10:00 – 18:00

Thứ ba – Thứ sáu:

10:00 – 17:00

Thứ bảy:

09:00 – 14:00

TRẠM TÁI CHẾ RYGG
Taranrødveien 93, 3171 Sem
TRẠM TÁI CHẾ LOFTERØD
Mølleveien 30, 3140 Borgheim
TRẠM TÁI CHẾ NORDRE FOSS
Hvittingfossveien 184, 3089 Holmestrand
TRẠM TÁI CHẾ GRINDA
Lågendalsveien 83, 3270 Larvik
TRẠM TÁI CHẾ SKOPPUM
Adalsveien 22, 3185 Skoppum

AI CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC TRẠM NÀY:
• Mọi rác thải được thải bỏ đều phải là từ hộ gia
đình riêng.
• Các doanh nghiệp phải tự sắp xếp việc thu
gom rác thải của doanh nghiệp.
• Các trạm tái chế là nơi tự phục vụ và bạn phải
phân loại rác thải dựa theo loại rác thải được
chấp nhận ở đó.
• Chỉ được vận chuyển rác thải đến bằng xe không
quá 9 chỗ ngồi hoặc xe không quá 9 chỗ ngồi có
toa moóc. Tổng trọng lượng tối đa của xe là
3.500 kg. Không được vận chuyển rác thải đến
bằng xe đầu kéo hoặc bất cứ loại xe tải lớn nào
khác.
• Bạn phải trả phí cho mọi rác thải sinh hoạt,
có nghĩa là bất cứ dạng rác thải nào không có
chương trình tái chế.
• Trẻ em dưới 16 tuổi phải ở trong xe ô tô trong
những lần ghé đến trạm tái chế.

Thiết kế: metrobranding.no
Ảnh bìa: Johnny Syversen for Loop

Bạn có câu hỏi nào không?
Hãy liên hệ với chúng tôi:
VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS
Taranrødveien 95 B, 3171 Sem
Điện thoại: +47 33 35 43 80
post@vesar.no
www.vesar.no

