
Hướng Dẫn Tái Chế

Giấy
• Thư từ, giấy tờ văn phòng và  
 trường học
• Tạp chí và catalog
• Báo và tờ in rời
• Danh bạ điện thoại

Hộp:

• Bìa cứng

• Hộp đựng ngũ cốc và bánh  
 quy giòn 
• Hộp đựng giày, hộp quà và  
 hộp điện tử 
• Hộp kem đánh răng, thuốc và  
 các hộp đựng đồ vệ sinh cá  
 nhân khác

Hộp giấy
• Hộp sữa giấy
• Hộp nước trái cây
• Hộp súp, nước dùng, 
 và hộp rượu giấy

Thủy tinh
• Chai và lọ đựng thực
 phẩm và đồ uống

Nhựa
Chai và  
bình:
• Chai chứa nước, soda,
 và nước trái cây
• Bình đựng sữa và nước trái cây
• Chai đựng tương cà và nước  
 xốt salad
• Chai nước rửa chén và bình  
 đựng chất tẩy rửa
• Chai dầu gội, xà phòng và   
 dưỡng da 

Cốc và hộp  
đựng:
• Cốc sữa chua, bánh pudding  
 và trái cây
• Cốc và bát sạch dùng một lần
• Bơ thực vật, phô mai tươi và  
 các hộp đựng khác
• Hộp đựng đồ chế biến, đồ  
 nguội và đồ ăn mang đi

Kim loại
• Lon đựng thực  
 phẩm và đồ uống 

Biết những gì không nên tái chế cũng quan trọng không  
kém. Hãy xem mặt sau của tờ rơi này để biết thêm thông tin.

Recycling guide



Túi nhựa và phim Tái chế đóng bao Đồ chơi và vật dụng 
bằng nhựa lớn

Dây dợ loằng ngoằng 
như dây điện, đèn trang 
trí ngày lễ và ống mềm 

Bình khí nén  
(propan, heli, CO2)

Hộp đựng các sản 
phẩm nguy hiểm

Đĩa thủy tinh, kính cửa 
sổ và gốm sứ 

Nhựa số 6 và nhựa đen Đĩa, cốc, khăn ăn, ống 
hút và dụng cụ ăn uống 

bằng giấy

Mút xốp nhựa  
(Styrofoam™)

Đồ điện tử và pin Các vật dụng kim loại 
ngẫu nhiên

Để những vật dụng này ra khỏi xe rác tái chế của quý vị
Các vật dụng sau đây gây ra vấn đề trong quá trình tái chế vì chúng 
mắc vào thiết bị, có thể gây hại cho người lao động và không có thị 
trường cuối tốt để chế tạo chúng thành vật liệu mới. Quý vị đừng tái 
chế chúng. Hãy tìm hiểu thêm tại hennepin.us/recycling

Tìm các tùy chọn thải bỏ cho những vật dụng này và nhiều thứ khác 
trong Hướng Dẫn Thải Bỏ Xanh tại hennepin.us/green-disposal-guide
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