Hướng dẫn phân loại: Sử dụng thùng chứa phù hợp
Thùng màu xanh dương
CÓ THỂ TÁI CHẾ

Thùng màu đen
KHÔNG THỂ TÁI CHẾ

Thùng màu xanh lục
RÁC HỮU CƠ

TẤT CẢ GIẤY, BÌA CÁC TÔNG, NHỰA,
Chất thải và rác từ mèo (để trong bao) RÁC SÂN VƯỜN: Cỏ cắt tỉa, lá, cành cây, cành
KÍNH, KIM LOẠI VÀ XỐP
Rác phòng tắm như đồ dùng vệ sinh bỏ
nhỏ, cỏ dại, v.v.
Bình xịt (rỗng)
Đầu lọc thuốc lá
Chất thải của chó
Lon nhôm (đừng đập dẹp)
Tã dùng một lần (để trong bao)
RÁC THỰC PHẨM: thức ăn thừa, nước sốt, vỏ
Giấy nhôm và bọc nhựa
Thuốc (xem cách xử lý thuốc)
trứng, bã và bộ lọc cà phê, vỏ, lõi, hạt, thịt,
Hộp đựng đồ uống
gia cầm, cá, da và xương động vật, mì ống,
Sách (bìa cứng và mềm)
bánh mì, gạo, FOG (chất béo, dầu, mỡ)
Nắp chai
Khăn giấy dùng để thấm chất béo/dầu/mỡ
Hộp và vật liệu đóng gói
Tờ rơi, thư và thư rác
NÊN SỬ DỤNG TÚI PHÂN HỦY SINH HỌC ĐỂ
Hộp các tông
ĐỰNG RÁC THẢI
Hộp ngũ cốc và giấy lót
Quần áo, giẻ, giày
Giấy cho máy tính/giấy phôtô/giấy sổ cái
Hộp đồ uống
Hộp đựng trứng
Phong bì
Hộp đựng thực phẩm và hộp sữa chua
(rỗng)
Sản phẩm thủy tinh
Chai mỹ phẩm thủy tinh (rỗng)
MIDWAY CITY SANITARY DISTRICT
Hộp và chai nước trái cây
14451 CEDARWOOD ST
Chai và hộp nước giặt xả (rỗng)
WESTMINSTER,
CA 92683
Nắp chai và nắp bình
(714)893-3553
Móc áo kim loại và nhựa
Hộp sữa và kem
Email:
Gương
INFO@MCSANDST.COM
Báo và tạp chí
Website:
Sản phẩm giấy (tất cả)
www.midwaycitysanitarydistrict.com
Ống giấy
Hộp pizza và đĩa giấy
Túi/chai/bình nhựa
Tách/đĩa/đồ dùng nhựa
Y
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Bình sữa bằng nhựa
A
W
Đồ chơi nhựa
Ruy băng, dây bện, dây thừng
Sản phẩm xốp
Lon thiếc
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Khăn giấy và hộp khăn giấy
Tất cả giấy - bọc, bôi sáp, v.v.
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