Hướng Dẫn Và Bảng Tính Thùng Rác Trong Nhà
BA BƯỚC DỄ DÀNG ĐỂ THIẾT LẬP DIỂM THU GOM RÁC TÁI CHẾ
Sắc lệnh tái chế & giảm chất hữu
cơ yêu cầu các doanh nghiệp
tách các vật liệu có thể tái chế và
có thể phân hủy (chất hữu cơ)
ra khỏi rác thải. Hướng dẫn thực
hành này sẽ hướng dẫn bạn
các bước để thiết lập các điểm
thu gom rác tái chế được lên kế
hoạch tốt.

BƯỚC 1: Đánh Giá Nhu Cầu Của Bạn
Xem lại quy trình làm việc của bạn để xác định nơi chất thải được tạo ra, bao gồm cả khu vực nhà bếp và khách hàng. Đối với
từng khu vực, hãy ghi lại số lượng thùng rác bạn có hoặc cần trong bảng dưới đây. Bạn nên có một bộ ba thùng rác tại mỗi điểm
- rác tái chế, rác hữu cơ và rác thải. Không sử dụng thùng “chung” nào! Bạn cũng nên có một biển báo và hai bảng dán cho mỗi
thùng. Khi hoàn thành, hãy tính tổng số thùng, biển báo và đề-can dán cần thiết.

Vị trí

Recycling Bins

Organics Bins

Garbage Bins

(ví dụ: khu vực nhà bếp, trạm xe buýt, phòng nghỉ, văn
phòng, khu vực phục vụ khách hàng, v.v.)

Có

Cần

Có

Cần

Có

Cần

Ví dụ: Khu vực chuẩn bị bếp
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Tổng số Thùng

Tổng số biển báo cần thiết
(một cái mỗi thùng)
Cộng số lượng “có” và “cần”
TTổng số dề-can dán cần thiết
(hai cái mỗi thùng)
Nhân số biển báo với 2
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BƯỚC 2: Chuẩn Bị Trang Thiết Bị Của Bạn
StopWaste cung cấp nhiều nguồn tài nguyên miễn phí để giúp các doanh nghiệp của Quận Alameda tái chế đúng cách và tuân
thủ các quy tắc tái chế.

Thùng Rác Trong (ba cái mỗi điểm)

Xem lại các thùng rác mà bạn đã ghi lại là “cần” trong bước 1 và xác định kích cỡ
và loại thùng rác cần mua cho mỗi điểm thu gom rác tái chế.
Nhiều công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh có cung cấp thùng rác trong nhà.
StopWaste đã hợp tác với các nhà cung cấp là Công ty cung ứng Cogent Solutions
và Cole Supply để cung cấp các thùng đựng rác hữu cơ cho chương trình thùng
rác thực phẩm trong nhà miễn phí*. Cả hai công ty cung cấp đều có thùng rác tái
chế và rác thải với nhiều kiểu dáng và kích cỡ.
Cogent Solutions and Supplies www.CogentSupplies.com (800) 237-3103
Cole Supply www.ColeSupply.com (800) 762-2653

Chọn túi đựng rác phù hợp

Truy cập www.StopWaste.org/Bag-Rules để biết danh sách các túi đựng rác được
cho phép trong chương trình tái chế ở thành phố của bạn, vì không phải tất cả
các loại túi đựng rác đều được chấp nhận. Mua túi đựng rác cho mỗi thùng, hoặc
không sử dụng túi đựng rác để giảm lượng rác thải!

Biển Báo Trên Tường (ba cái mỗi điểm)

Đối với các điểm thu gom rác tái chế đặt ở phía trước bức tường, hãy nhớ dán các
biển báo ngang tầm mắt phía trên mỗi thùng. Các biển báo nên có các hình ảnh
mô tả gần giống các vật liệu được tạo ra tại vị trí đó. Bạn nên có các biển báo khác
nhau cho các khu vực khác nhau.
Tùy chỉnh các biển báo của riêng bạn hoặc tải xuống các biển báo được tạo sẵn
tại địa chỉ www.StopWaste.org/Signmaker.

Bảng Dán (hai cái mỗi thùng)

Hãy đảm bảo rằng tất cả các thùng được dán bảng rõ ràng bằng cách sử dụng
bảng dán giống như những cái miễn phí trong hình. Dán bảng ở ít nhất hai bên
thùng phòng trường hợp thùng bị xoay.
Sử dụng số lượng bạn đếm được ở bước 1, đặt đề-can dán miễn phí tại địa chỉ
www.StopWaste.org/Free-Stickers.

* Nếu bạn đăng ký thùng rác thực phẩm trong nhà miễn phí, hãy kiểm tra email phê
duyệt có liên kết đến Danh sách sản phẩm dược phê duyệt. Bên cạnh việc chọn các
thùng xanh miễn phí, bạn có thể mua các thùng để đựng rác tái chế và rác thải trong
cùng đơn hàng. Hoặc, để đăng ký, hãy truy cập www.StopWaste.org/Free-Green-Bins.
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BƯỚC 3: Thiết Lập Các Diểm Thu Gom Rác Tái Chế Của Bạn
Sử dụng ghi chú của bạn ở bước 1, đặt các thùng với nhau để tạo các điểm thu gom rác tái chế tại mỗi điểm bỏ rác mà bạn đã
xác định. Xem các gợi ý dưới đây để được hướng dẫn thêm.

Những điều cơ bản

Tùy chọn cao cấp

Gộp các thùng đã mã hóa màu và dán bảng
ở hai bên thùng phòng trường hợp thùng bị
xoay. Sử dụng các biển báo ngang tầm mắt
để cho biết mỗi thùng chứa rác gì.

Trước

Điểm thu gom rác tái chế cho khách hàng của
bạn có thể đơn giản như điểm được hiển thị ở
bên trái hoặc tích hợp các yếu tố thiết kế như
điểm ở phía trên.

Sau

Cùng một không gian, nhiều
thùng hơn

Chổ Nhỏ

Các điểm thu gom có ba thùng rác không cần
phải chiếm nhiều không gian hơn các điểm
thu gom có một hoặc hai thùng trước đó của
bạn. Ở trên, cả hai thiết lập có kích thước gần
giống nhau.

Để các điểm thu gom rác tái chế của bạn vừa
các không gian nhỏ, hãy chọn các hộp treo ở
bên hông, phù hợp cho các không gian văn
phòng, hoặc các thùng nhỏ cho các phòng nghỉ
hẹp.
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Đào Tạo Nhân Viên
Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chương trình thu gom rác tái chế mới (hoặc cải tiến) của mình! Cho nhân viên và người
quét dọn của bạn biết về thiết lập và quy trình mới là chìa khóa thành công của bạn. Chọn một ngày, sau đó khởi động chương
trình với ít nhất một trong các hoạt động dưới đây. Một cuộc họp trực tiếp với tất cả nhân viên và người quét dọn (hoặc theo
nhóm, khi ca làm việc cho phép) là tốt nhất!

Chi tiết sự kiện:

Hoạt động khởi động:

Ngày tháng			

 Đào tạo trực tiếp hoặc sự kiện

Thời gian

 Gửi chi tiết qua email

Vị trí

 Dán và/hoặc đặt thông tin đã in vào hộp thư của nhân viên
 Khác: ______________________________________
 Khác: ______________________________________

TIP: Tạo một bảng hướng dẫn tùy chỉnh
để nhân viên và bảo vệ của bạn biết nhanh
là nên sử dụng túi đựng rác nào và cách
chuyển vật liệu đúng cách từ thùng rác
trong nhà sang thùng ở ngoài. Xem lại
hướng dẫn trong suốt quá trình khởi động
và dán ở khu vực có nhiều nhân viên qua
lại. Để tạo phiên bản của bạn, hãy truy cập
www.StopWaste.org/Bags-to-Bins.

Lưu ý thêm
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