THÔNG BÁO QUAN TRỌNG CỦA
HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ GLENORCHY
Hội đồng thành phố Glenorchy đang chuyển sang dịch vụ đổ rác gồm ba thùng khác nhau.
Thùng rác mới dành cho rác thải vườn tược và thực phẩm thải bỏ, và gọi là thùng FOGO (Food Organics Garden
Organics, Thực phẩm Hữu cơ Vườn tược Hữu cơ).

VỚI FOGO TÔI NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
• Một thùng rác có bánh xe mới nắp màu xanh lá cây nhạt
• Một thùng rác nhỏ nhà bếp để đựng thực phẩm thải bỏ
• Một cuộn túi lót có thể ủ làm phân xanh
Được quý vị
có thể bỏ vào

Được quý vị có thể bỏ vào
Thực phẩm thải bỏ – Thịt, xương (nấu chín hoặc sống), hải sản, sản phẩm chế biến từ sữa, rau và
trái cây thải bỏ.
Rác thải vườn tược – Cỏ vụn, lá cây, vỏ cây, cỏ dại, cành nhỏ không lớn hơn cánh tay quý vị.
Giấy – Giấy vụn, khăn giấy, khăn ăn giấy và giấy tissue, hộp đựng thức ăn liền (take-away) có thể ủ
làm phân xanh và hộp đựng pizza.
Chất thải động vật – Lông thú cưng, kitty litter (hạt hữu cơ thấm chất bài tiết), giấy dơ từ lồng chim.
Có thể bỏ phân thú cưng nhưng KHÔNG đựng trong bao ny-lông – gói lại bằng giấy báo hoặc bỏ
vào bao/ túi loại có thể có thể ủ làm phân xanh.

Không quý vị
không thể bỏ
vào

Không quý vị không thể bỏ vào
Cấm nhựa cứng hoặc mềm (ngay cả loại có thể phân hủy sinh học), vải hoặc quần áo, tã, các thứ
có thể tái chế thông thường, giấy sáp hoặc giấy tráng nhựa, cành cây lớn hoặc các thứ rác khác.

RẤT QUAN TRỌNG
Xin quý vị đừng bỏ bao ny-lông vào thùng rác nhỏ nhà bếp hoặc thùng FOGO ở bên ngoài – ngay
cả loại bao có thể phân hủy, phân hủy sinh học hoặc 'làm bằng thực vật' – tất cả những thứ này vẫn
có thể có nhựa và phân hủy thành các hạt nhựa siêu nhỏ rất có hại cho môi trường.

RỒI THÌ SAO?
Dịch vụ tiêu chuẩn
Bắt đầu đổ rác thùng FOGO vào ngày 17 tháng 2 năm 2020
Hãy đặt thùng FOGO ra ngoài để đổ rác vào tuần xen kẽ đổ rác thường và rác tái chế vào cùng ngày.
ví dụ

Nếu xe rác đổ rác thường và rác tái chế của quý vị vào thứ Hai ngày 10 tháng 2, thì xe rác sẽ đổ thùng
FOGO của quý vị vào thứ Hai ngày 17 tháng 2.
Nếu xe rác đổ rác thường và rác tái chế của quý vị trong tuần bắt đầu từ ngày 17 tháng 2, thì xe rác sẽ đổ
thùng FOGO của quý vị vào tuần kế tiếp.

Các căn unit sử dụng chung các thùng rác
Nếu quý vị cư ngụ trong unit nơi sử dụng các thùng rác chung, xe rác sẽ đổ thùng FOGO vào thứ Ba và sẽ đổ
thùng rác thải và thùng rác tái chế vào thứ Sáu. (đổ rác 2 lần trong một tuần)
ví dụ

Nếu quý vị cư ngụ trong khu nhà có nhiều căn unit sử dụng các thùng rác chung, xe rác sẽ đổ rác hai lần
trong một tuần - xe rác sẽ đổ thùng FOGO vào mỗi thứ Ba, xe rác sẽ đổ rác thải thông thường và rác tái
chế vào mỗi thứ Sáu.

Hãy truy cập trang mạng wastestartswithu.com.au để biết thêm thông tin và xem các video hướng dẫn hữu ích
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