
Không được chấp nhận: Rác trong sân vườn • băng quấn • tã lót • sản phẩm của 
kỳ kinh nguyệt • chất thải động vật và thú cưng, cát vệ sinh hoặc lớp lót • khăn lau 
làm sạch hoặc khăn lau cho em bé • mỡ hoặc dầu • Styrofoam™ • xơ vải trong 
máy sấy quần áo và giấy ủ thơm • vật dụng có thể tái chế (hộp giấy, thủy tinh, kim 
loại, giấy, nhựa) • hộp thực phẩm đông lạnh • túi đựng bỏng ngô trong lò vi sóng 
• kẹo cao su • giấy gói thức ăn nhanh • các sản phẩm có nhãn “phân hủy sinh học”

Tất cả thực 
phẩm 
• Hoa quả và rau củ
• Thịt, cá và xương
• Các sản phẩm từ sữa
• Trứng và vỏ trứng
• Mì ống, đậu và gạo
• Bánh mì và ngũ cốc
• Hạt và vỏ

Sản phẩm có thể 
phân hủy hữu cơ 
được chứng nhận
•  Cốc, đĩa, bát, dụng  

cụ ăn uống và hộp  
đựng bằng giấy và  
nhựa có thể phân  
hủy hữu cơ

Tìm kiếm thuật ngữ “có thể phân hủy 
hữu cơ” hoặc logo BPI trên các sản 
phẩm được chứng nhận.

Giấy dính bẩn  
thực phẩm 
•  Hộp bánh  

pizza giao hàng
• Khăn ăn và  
 khăn giấy
• Hộp đựng trứng 
 bằng giấy

Các vật dụng gia 
đình có thể phân  
hủy hữu cơ khác
• Bã và đồ lọc  
 cà phê
• Mảnh vụn cắt  
 tóc và móng tay
• Bông gòn và  
 tăm bông có thân giấy
• Cây trồng trong nhà  
 và hoa
• Các vật dụng bằng  
 gỗ như đũa, que kem và tăm

Hướng Dẫn Tái Chế 
Chất Hữu Cơ
Organics recycling guide



Sử dụng thùng rác trong nhà bếp được lót bằng túi 
có thể phân hủy hữu cơ để thu gom thức ăn thừa, 
khăn giấy và giấy dính bẩn thực phẩm. Xem xét 
thùng chứa có lỗ thông hơi để giảm mùi hôi và giúp 
túi có thể phân hủy hữu cơ sử dụng được lâu hơn.

Mẹo thu thập chất hữu cơ tại nhà

Giữ các chất hữu cơ ướt trong tủ lạnh hoặc tủ đông 
của quý vị để làm chậm quá trình phân hủy thực 
phẩm, giảm mùi hôi và ngăn ruồi.

Bỏ các vật liệu không thể phân hủy hữu cơ sang nơi 
khác. Nếu quý vị không chắc một vật dụng có thể 
phân hủy hữu cơ được hay không, hãy bỏ vật dụng 
đó vào thùng rác. 

Tập trung vào việc thu thập thức ăn. Thức ăn thừa là 
vật liệu phổ biến nhất trong thùng rác và là vật liệu 
giàu chất dinh dưỡng nhất trong quá trình phân hủy 
hữu cơ. 

Hãy nhớ thu thập các chất hữu cơ (và tái chế) khắp 
nhà của quý vị, bao gồm cả trong phòng tắm, 
phòng ngủ và văn phòng!
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