
HÃY tái chế
GIẤY
�Tất cả các loại giấy cứng, bìa c
  ứng, và hộp pizza 
  (KHÔNG CHỨA THỨC ĂN)
�Giấy báo và các phụ trang
�Tạp chí
�Thư tín và danh mục mua hàng 
  (ca-ta-lô)
�Túi giấy
�Giấy in văn phòng, phong bì, 
  và phong bì có ô trống
�Giấy gói
�Danh mục điện thoại
�Sách
•Đĩa giấy (sạch)
�Hộp sữa và nước trái cây bằng giấy
�Hộp đựng thức uống và hộp chứa 
  vô trùng
�Giấy cắt vụn 
  (cho vào túi nhựa trong)

NHỰA
�Bình nước
�Bình sữa
�Bình chứa chất tẩy rửa
�Tất cả những thùng chứa cứng 
  đánh dấu #1-7 
  (ngoại trừ thùng xốp Styrofoam)

 

KIM LOẠI
�Vỏ đồ hộp bằng thiếc
�Bình xịt khí nén (rỗng)
�Lon nhôm và giấy bạc
�Nồi và chảo

THỦY TINH (mọi màu)
�Tất cả chai và lọ bằng thủy tinh  

KHÔNG TÁI CHẾ 
BAO NHỰA!
�Bao rác và bao nhựa mua hàng 
  (rỗng hay đầy)
�Bọc nhựa hay giấy phim nhựa
�Giấy bọc nhựa chống va chạm 
  hay bao thư an toàn
�Tyvek hay bao thư nhựa
�Bao bánh mì
•Bao đựng khoai tây chiên và 
  thức ăn vặt
�Túi nhựa đựng bánh mì 
  xăng-quích
•Bao đựng thức ăn cho động vật
•Bao đựng rau cải đông lạnh
�Bao chứa gổ viên (chất đốt)
•Bao đựng báo
 �Nhựa bọc thuyền hay tấm 
  bạt nhựa

Xốp styrofoam 
  (cho dù là số #6!)
Khăn giấy, khăn ăn giấy, hay 
  khăn giấy mỏng
Kim chích và những vật sắc bén
Bộ phận kim loại lớn 
  (Xe hơi, thuyền, xe tải……)
Thùng chứa chất đốt 
  (khí propane, hê-li-um, oxy...)
Gổ vụn và gổ khối
Ống (kim loại hay nhựa)
Quần áo và giày dép
Bộ trải giường và gối
Các loại pin:
  Kiềm (alkaline)
  Pin nút áo
  Pin sạc và lithium-ion
Bóng đèn (bất kỳ loại nào)
Ống xịt nước sân vườn
Tả (cho trẻ em hay người lớn)
Thức ăn hay cây trồng 
  (ủ làm phân những loại này)
Chất dọn phân mèo
Dao và các loại lưỡi sắc bén
Đồ chơi
Vách ngoài tường bằng nhựa vinyl
Những loại hộp và giấy có phủ sáp
Dây thừng, dây giăng, dây xích

KHÔNG tái chế

Todos os recipientes 
rígidos devem estar 

VAZIOS
(não perfeitamente 

limpos)



Đây không phải là một danh 
sách đầy đủ! 

Có thể tìm hơn 
1,300 hạng mục tại 

ecomaine.org/101 

Tìm hiểu thêm thông tin tại 

ecomaine.org 

hay gọi số 

207-523-3100

KHÔNG TÁI CHẾ 
BAO NHỰA!


