
 

RÁC TÁI CHẾ 101 

www.STLCityRecycles.com #GoBlue       
#RecycleForTheLou 

Để các thứ rời ra, sạch & khô. Luôn xếp gọn thùng các-tông lại. 

NHỮNG THỨ BỎ VÀO THÙNG RÁC MÀU XANH 

VÀ NHỮNG THỨ KHÔNG 

*Tái chế túi nhựa và phim tại cửa hàng tạp hóa địa phương của bạn.  

Đồ dùng dùng    
một lần  

Thêm ThôngTin  
@STLCityRecycles 



 

 Tái chế  đúng giúp giữ cho thành phố sạch, xanh và mạnh khỏe! 

 Ở Missouri, ngành công nghiệp tái chế sử dụng gần 25.000 công 

nhân với mức lương hàng năm là 900 triệu đô la  

 Tái chế là Bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

sống của Trái đất.  

Từng Bước Nhỏ. TÁC ĐỘNG LỚN. 

314-772-4646 

Recycle@stlouis-mo.gov 

Quý Vị Có Biết? 

 Các túi nhựa và Đồ xốp KHÔNG chấp nhận 

cho vào rác tái chế trong các thùng rác màu 

xanh của Thành Phố. 

 Quý vị có thể cho tái chế các hộp pizza và 

đĩa giấy miễn là không dính dầu mỡ hay 

thức ăn thừa to hơn bàn tay quý vị. 

 Quý vị có thể cho tái chế các nắp nhựa khi 

đậy chung với các thùng đựng nhựa. 

 Giấy nhôm sạch có thể tái chế được. 

Project funded in part by the St. Louis-
Jefferson Solid Waste Management 

District and the  Missouri Department 
of Natural Resources. 

 Báo cáo về vấn đề rác (ví dụ rác đổ tràn ra ngoài) cho Chi Cục Dịch 

Vụ Công Dân: 314-622-4800; www.stlouis-mo.gov/CSB  

 Muốn trở thành Đại Sứ Rác Tái Chế của khu phố. Chỉ cần đăng ký 

trên mạng.  

 Chia xẻ các thông tin về rác tái chế trên bảng tin của khu phố và 

các phương tiện thông tin xã hội.  

 Mời Đội Rác Tái Chế Của TP STL đến nói chuyện trong các buổi họp 

hay sự kiện của khu phố. 

 Mượn và sự dụng các xe rác tái chế cho Chiến Dịch Làm Sạch 

Đường Phố. 

Tạ Sao Phải Tái Chế ? 

Thêm Thông Tin:  


